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La 23 August, pe întreg cuprinsul țării, poporul 
nostru a sărbătorit, într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
cea de-a XXI l-a aniversare a eliberării României de sub 
jugul fascist Masele de muncitori, țărani, intelectuali și-au 
reafirmat hotărîrea de a munci cu avînt, sub conducerea 
partidului, pentru înfăptuirea prevederilor planului cincinal, 
pentru înflorirea scumpei noastre patrii.

SE

Tribuna centrală în timpul paradei militare și demonstrației oamenilor muncii din Capitală Foto : Gh. VlnțUM

Natura — această 
minunată natură a 
țării românești — a 
sculptat, din apa iz
voarelor și din căl
dura soarelui, o zi 
aparte, o zi anume 
făcută pentru marea 
sărbătoare națională, 
o zi — în mijlocul ar
șiței lui august — cu 
început răcoros : nici 
o amenințare de 
ploaie, doar un văl 
subțire de nori, exact 
atîta cît trebuiă.

Din Deltă pînă în 
Banat și de la Giur
giu pînă în Sighet, 
milioane de oameni 
de vîrste diferite, de 
la tineri pînă la bă- 
trîni, sărbătoresc azi 
vîrsta lor comună, 
vîrsta cea mare în 
care se socotește via
ța unui popor, cei 22 
de ani de libertate, 
încununare a unor 
îndelungate lupte și 
strădanii, veac după 
veac, pentru un trai 
neatîrnat și demn.

Acest trai îl avem 
în fața noastră, pen
tru el muncim în ma
rele cincinal pornit 
la drum anul acdsta: 
sărbătoarea Româ
niei socialiste e un 
angajament, ferm și 
solemn, față de în
cercatul nostru par
tid, aflat în al 46-lea

an de existență, un 
angajament că fie
care reîntoarcere a 
zilei de august pe 
meleagurile noastre, 
în fiecare an, ne va 
găsi mereu mai sus, 
mai puternici și mai 
luminați, pe culmile 
unei civilizații tot mai 
demne de înalta via
ță spirituală și de 
înalta sensibilitate și 
omenie a poporului 
nostru.

In zeci de piețe 
și bulevarde ale o- 
rașelor țării, în fața 
cîtorva sute de mii 
de televizoare, e aș
teptată ora opt dimi
neața. In Capitală, 
Piața Aviatorilor a 
devenit, prin tradiție, 
locul sărbătoreștii în- 
tîlniri a oamenilor 
muncii cu conduce
rea de partid și de 
stat.

La tribuna princi
pală, sub o mare ste
mă a Republicii So
cialiste România, în
cadrată de datele 
festive 1944—1966, stă 
scrisă urarea scumpă 
tuturor: „Trăiască 23 
August, ziua eliberă
rii patriei noastre de 
sub jugul fascist 1*. 
Deasupra celorlalte 
tribune se află portre
tele marilor das
căli al proletariatului

mondial — Marx- 
Engels-Lenin, — pre
cum și pancarte cu 
urările : „Trăiască și 
înflorească scumpa 
noastră patrie, Repu
blica Socialistă Ro
mânia 1", „Trăiască 
Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul în
cercat al poporului, 
inspiratorul și organi
zatorul tuturor victo
riilor noastre 1', „Tră
iască poporul român 
— constructor al so
cialismului 1', „Tră
iască unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării 
comuniste și muncito
rești internaționale 1', 
„Trăiască pacea șl 
prietenia între po
poare 1'. Drapele ro
șii și tricolore între
gesc imaginea festi
vă a marii piețe.

In tribune se află 
conducători ai insti
tuțiilor centrale șl 
organizațiilor ob
ștești, vechi militanți 
ai mișcării muncito
rești din țara noas
tră, participanți la 
insurecția armată din 
august 1944, generali 
activi și în rezervă, 
foști comandanți de 
mari unități pe fron
tul antihitlerist, frun
tași în întrecerea so
cialistă din întreprin
derile bucureștene, 
academicieni, alți

oameni de știință și 
cultură, activiști ai 
organelor centrale 
de partid și de stat, 
ziariști români și 
străini.

Sînt de față șefi ai 
misiunilor diplomati
ce acreditați în Re
publica Socialistă 
România, atașați mi
litari și alți membri 
ai corpului diploma
tic.

Sînt prezențl, de 
asemenea, numeroși 
oaspeți de peste ho
tare aflați în țara, 
noastră.

In piață se aflau 
aliniate trupe ale 
forțelor noastre ar
mate.

La ora 8, cu aplau
ze și aclamații pu
ternice, îndelungate, 
sînt întîmpinați con
ducătorii . partidului 
și statului nostru.

In tribuna oficială 
au luat loc tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apoștol, 
Alexandru Birlădea- 
nu. Emil Bodna- 
raș, Alexandru Dră-

ghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Uie Verdeț, 
Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Ale
xandru Moghioroș, 
Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, membrii su- 
pleanți ai Comitetu
lui Executiv și secre
tari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guver
nului.

(Continuare 
în pag. a II-a)

• Recepjie oferită de C.C. al P.C.R., 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia au oferit o recepție în seara 
zilei de 23 August cu prilejul 
celei de-a XXII-a aniversări a 
eliberării României de sub ju
gul fascist.

Au participat conducătorii de 
partid și de stat ai țării noastre,

membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituții
lor centrale și organizațiilor ob
ștești, deputați ai Marii Adu
nări Naționale, generali, acade
micieni și alți oameni de știință 
și cultură, șefi ai cultelor, zia
riști români- și' corespondenți ai 
presei străine.

. Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
țara noastră și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au participat, de asemenea, 
oaspeți de peste hotare aflați în 
vizită în România.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o. atmosferă cordială, priete
nească. (Agerpres)

PAG. A 3-A

Imagini și relatări din țară 
de la demonstrațiile oa
menilor muncii

PAG. A 4-A

Manifestări peste hotare 
consacrate zilei de 23 
August
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PARADA MILITARĂ Șl DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA
(Urmare din pag. I)

In sunetele prelungi 
de trompete, care anunță 
începutul festivității, ge
neral-colonel Ion Ioniță, 
adjunct al ministrului for
țelor armate ale Republi
cii Socialiste România, în
soțit de comandantul 
parăzii, general-maior 
loan Șerb, trece în revis
tă trupele care prezintă 
onorul, le salută și le fe
licită cu prilejul celei

„Pentru patria noastră, 
pentru

România socialistă!"
Parada e inaugurată de 

ofițerii-elevi ai Acade
miei militare generale — 
au la caschete stema pa
triei înconjurată cu frun
ze aurite de stejar — e- 
levii școlilor superioare 
de ofițeri, cel ai liceelor 
militare — iată-i în bluze 
albe și pantaloni cu vi- 
pușcă lată, roșu aprins, 
cu centuri și mănuși albe. 
Batalioanele sînt desena
te cu o riglă care nu dă 
greș. Tineri bogați su
fletește, inimi încărcate 
cu patriotism, inteligențe 
active care își însușesc 
știința militară cea mai 
înaltă, urmași demni ai 
strămoșilor care au dat 
măreție de legendă lup
telor pentru neatîrnare.

In aplauzele fierbinți 
ale asistenței trec infan
teriștii, urmați de tradițio
nalii vulturi ai piscurilor, 
vînătorii de munte, a că
ror armă împlinește anul 
acesta 50 de ani. Apără
tori neclintiți ai fruntari
ilor — grănicerii, alb al
bastrul pitoresc al mari
narilor, militarii din tru
pele M.A.I., coloane den
se și radiind forță se pe
rindă una după alta prin 
piață, cu drapele pe care 
e înscrisă, în aur, deviza 
„Pentru patria noastră, 
pentru România socialis
tă 1" și trec astfel, cu 

, drapelele fîlfîind, lăsînd 
loc în cele din urmă pen
tru parada unităților me
canizate.

Mașini blindate, auto- 
amfibii, care ar putea 
păstra aproape aceeași 
aliniere și în apele unui 
lac, iar pe urmă batali
oane aflate pe autoca
mioane „Carpați'. Dar ce 

în torent multicolor — entuziasmul mulțimii de bucureșteni

de-a XXII-a aniversări a 
eliberării României de 
sub jugul fascist. Milita
rii răspund cu urale pu
ternice.

în imensa piață răsună 
solemn acordurile Imnu
lui de stat al Republicii 
Socialiste România. In a- 
celași timp se trag 21 de 
salve de artilerie în cin
stea zilei cu care a înce
put o nouă eră în istoria 
României.

începe parada militară.

s-a întîmplat ? Mulți pri
vitori nici n-au apucat să 
ridice capul, și primele 
săgeți ale văzduhului au 
și trecut deasupra noas
tră și au ajuns, în cîte- 
va secunde, dincolo de 
orizont. Un pilot de înal
tă măiestrie înfige în al
bastrul cerului un echer : 
a zburat la orizontală și, 
printr-o întoarcere sur
prinzătoare, țîșnește la 
verticală ca o rachetă, 
asaltînd stratosfera.

Figuri tăiate în rocă, 
sub căști de piele : pa- 
rașutiștii sînt primiți și ei 
cu aplauze și aclamații. 
Motoarele au lăsat o pîn- 
ză ușoară de ceață al- 
băstruie-cenușie, iar urui
tul grav ce se aude ne 
face să presimțim că vin 
vehicule și mai mari. în- 
tr-adevăr, au sosit artile- 
riștii, tunuri din ce în ce 
mai mari, o gradație im
pecabilă, încoronată de 
rachetele antitanc dirijate, 
aruncătoare de mine cu 
reacție, obuziere de mare 
calibru.

în această scurgere șl 
scrîșnire a metalului, im
presionează foșnetul dra
pelelor încărcate cu înalte 
ordine și medalii ale re
publicii, cinstire în bronz 
a celor 570 000 ofițeri și 
ostași care au luptat cot 
la cot cu armatele sovie
tice pentru alungarea tru
pelor hitleriste de pe teri
toriul țării noastre și pen
tru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, cinstire, de 
asemenea, a meritelor 
deosebite în munca pen
tru întărirea puterii de a- 
părare a Republicii Socia
liste România.

Iată o asemenea dis

tincție pe tancul masiv 
care deschide drumul 
blindatelor : e vechiul re
giment 2, pe care sfîrșitul 
războiului mondial l-a gă
sit dincolo de pădurea 
vieneză, pe pozițiile înain
tate ale marii coaliții 
mondiale pentru înfrînge- 
rea agresorului hitlerist.

Cu viu interes e urmă
rită desfășurarea armelor 
celor mai moderne, unită
țile de rachete antiaeriene 
și tactice, care îmbină 
precizia milimetrică cu a-

Noi, ziua de miine
Sub cerul de august, 

murmurul omenesc al su
telor de mii de manifes- 
tanți pare a se împleti și 
contopi în cuvinte mari, 
Uriașe, fundamentale, ca
re se aud pînă departe :

— Sîntem noi 1 se aud 
la început vocile subțiri 
ale copiilor. Sîntem noi, 
copiii, școlarii, pionierii, 
și ne-am pregătit cu dra
goste pentru această zi a 
marii deschideri a porți
lor viitorului : am venit 
să vă mulțumim, dragi 
părinți și dragi bunici, am 
venit să vă bucurăm ochii 
cu veselia noastră : sîn
tem iepurași, după cum 
ne arată costumele, sîn
tem pinguini, sîntem ciu- 
percuțe, flori și urși cît 
se poate de mari, sîntem 
Făt Frumos și Albă ca 
Zăpada și cei șapte mii 
de pitici și Scufițe Roșii 
și Ilene Cosînzene, și toți 
cei care am venit aici 
trăim în lumea basmelor 
și învățăturii, și cărților, o 
viață despovărată de 
griji. Și am adus cu noi 
o pancartă mare — o ve
deți ? — în care stă scris 
că două sute de mii din
tre noi, bucureștenii, se 
află acum în tabere și 
locuri de odihnă, dar 
n-am pus la socoteală și 
pe cei plecați cu părinții 
lor; și am venit să vă 
mulțumim pentru toate 
florile care cresc azi în 
această țară, am venit să 
vă mulțumim, dragi pă
rinți, dragi bunici, dragi 
frați și surori, drag partid

Glasul coloanelor
...Mii și mii de steaguri 

roșii și tricolore, portrete
le lui Marx, Engels și 
Lenin, portretele membri
lor Comitetului Executiv 

ria largă de lovire ; e ca 
o concluzie a întregii defi
lări militare, o demonstra
ție a înaltei pregătiri și 
înzestrări a armatei noa
stre care, alături de ar
matele statelor participan
te la Tratatul de la Varșo
via, de armatele celorlalte 
țări socialiste, slujește 
cauza păcii în lume și a- 
pără cuceririle poporului 
român.

începe marea demon
strație.

al nostru, și iată că, în 
semn de iubire, le trimi
tem pe cele optzeci de 
colege ale noastre, fetițe 
mici și silitoare, să vă în
carce brațele cu flori, iar 
acum, plini de emoție, a- 
plaudăm văzînd la tribu
nă cum tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți con
ducători ai noștri îi îm
brățișează pe trimișii noș
tri ; și iată-ne, sute de 
copii, în jurul unui vas 
mare-mare, mai mare de- 
cît fiecare dintre noi, 
împodobit cu motivele 
fără seamăn ale vechilor 
olari români și iată-ne, 
sute de copii în portul tu
turor regiunilor patriei, 
semn de cinstire pentru 
străbuni și pentru tradi
țiile ce capătă nouă în
florire pe pămîntul patriei 
socialiste. Cartea pe care 
o ținem deschisă cu litere 
de aur e închinată lui 23 
August, ziua eliberării 
de sub jugul fascist, iar 
caietele, cărțile, tot ce ve
deți în mîinile noastre 
povestesc despre trei mi
lioane și trei sute de mii 
de elevi, despre cele 16 
mii de școli, despre ma
nualele fără număr dis
tribuite gratuit : bucura- 
ți-vă pentru viața pe care 
ne-ați dăruit-o de două 
ori, cînd ne-ați adus pe 
lume și cînd ne-ați dat, 
drept leagăn, pămîntul 
miracolului românesc.

SLAVA ȚARII RO
MANEȘTI 1

. SCUMP PARTID SA 
NE TRĂIEȘTI 1

al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, ale lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, stemele 
partidului nostru și ale

Cadența de oțel a tancurilor

Republicii Socialiste Ro
mânia, purtate de coloa
nele demonstranților.

Sîntem noi, sutele de mii 
de oameni ai muncii 
bucureșteni, veniți să sa
lutăm sărbătorește pe con
ducătorii partidului și sta
tului și să întărim marele 
legămînt luat la Congre
sul al IX-lea.

Am adus cu noi buchete 
de realizări și angajamen
te, ca în fiecare an, flo
rile de beton ale uzinelor 
și sufletul de fier al mari
lor mașini, priceperea și 
dragostea noastră. Am a- 
dus cu noi pancarte cu 
lozinci închinate unității 
țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și munci
torești internaționale, sa
lutul și urările poporului 
român către popoarele 
Uniunii Sovietice, Repu
blicii Populare Chineze, 
Republicii Populare Al
bania, Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, 
Republicii Populare De
mocrate Coreene, Cubei, 
Republicii Democrate 
Germane, Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia, Republicii Popu
lare Mongole, Republicii 
Populare Polone, Repu
blicii Populare Ungare, 
Republicii Democrate 
Vietnam ; lozinci care ex
primă hotărîrea poporu
lui nostru de a sprijini 
lupta eroică a poporului 
vietnamez împotriva a- 
gresiunii imperialiste a 
S.U.A., pentru apărarea 
independenței și suvera
nității patriei sale ; salu
tul nostru fierbinte adre
sat clasei muncitoare, 
popoarelor din țările ’ca
pitaliste care luptă pen
tru libertate, democrație, 
pace, popoarelor care 
luptă pentru cucerirea și 
consolidarea indepen
denței naționale, pentru 
progres social.

Noi, cei care deschidem 
marea demonstrație, ne 
prezentăm nu numai cu 
pancartele, purtînd nu
mele raioanelor noastre
— 23 August, Tudor Vla- 
dimirescu, Grivița Roșie
— dar mai ales cu fapte
le noastre : modelul pe 
care îl vedeți în fruntea 
coloanelor este noua loco
motivă Diesel hidraulică, 
plecată în cursă de probă 
cu cei 1 250 de cai putere 
ai ei, înfăptuirea noastră, 
a celor din raionul și uzi
na care poartă numele 
marii sărbători.

— Iar noi, cei care pur
tăm un model de combină, 
sîntem muncitorii și ingi
nerii uzinelor „Semănătoa
rea", și am trimis anul a- 
cesta pe ogoarele țărif 
noua combină C 3.

— Noi, cu tradițiile 
noastre, cu priceperea și 
renumele nostru, ne-am o- 
rientat spre chimie, și tot 
mai multe agregate ale 
uneia din industriile-cheie 
ale României moderne 
poartă emblema „Griviței 
Roșii'.

Noi, „Autobuzul", „Re
publica", textilistele F.R.B.- 
ului și muncitoarele con
fecțiilor exportate în ne
numărate țări, noi, cei de 
la noile uzine, noi, cei de 
la „Danubiana", care 
scoatem două anvelope 
pe minut, electroniștii care 
vom mări de trei ori pro
ducția de televizoare, noi 
cei din raioanele Bălces- 
cu, 1 Mai, Lenin, 16 Fe
bruarie, 30 Decembrie 
am venit să demon
străm ca fii ai unei 
țări industriale în plin a- 
vînt : fiecare are asigu
rată o muncă, fiecăruia i 
se cere tot ce are mai 
bun, sîntem milioane de 
autori ai marelui plan 
schițat de partid pentru 
anii 1966—1970.

— Sîntem o „maternita
te" a marilor mașini și a- 
gregate, ne spune tov. 
Mircea Pupăză, inginerul- 
șef de concepție al fabri
cii de mașini-unelte și a- 
gregate — București. Ex
portăm în 11 țări. Noii 
noștri născuți sînt caruse
lele — record pentru țara 
noastră — de 1 000—3 500 
milimetri.

— Am predat ultima 
parte a proiectului pentru 

hala oțelăriei din Galați 
(termenul era în octom
brie), ne spune ing. Pe- 
trache Teleman, de la 
IPROMET. Colectivul e 
bucuros că a primit cali
ficativul „Excepțional".

— Am legat în paralel 
grupul de 36 MW, cu 37 de 
zile înaintea termenului, 
ne spune montorul Mihai 
Stafie, care defilează ală
turi de ceilalți muncitori 
ai marilor construcții hi
droenergetice ; el ne vor
bește despre termocen
trala București-Sud, unul 
din darurile pe care le va 
căpăta Bucureștiul în 
cursul cincinalului.

Vom făuri, vuiesc coloa
nele, vom clădi, iar la o- 
rizont, alături de marile 
cartiere Balta Albă, Paju
ra, Drumul Taberei, se 
înalță parcă viitoarele 
cuceriri ale cincinalului, 
85 000 de apartamente, u- 
zina metalurgică, fabrica 
de elemente electronice 
pentru automatizări, noile 
unități alimentare, studio
urile de televiziune, Tea
trul Național, noile școli, 
cinematografe și instituții 
sanitare ultramoderne, în 
care vor lucra, alături de 
muncitori, miile de tineri 
care defilează acum a- 
flați încă la învățătură, 
studenții.

— Sîntem peste 3 000 de 
cercetători, ne spune un 
tînăr din coloanele Aca
demiei, participăm cu 
peste 90 de tșme la capi
tolul general al planului.

— De la strunguri pînă 
la visuri, România se im
pune tot mai mult pe sca
ră mondială, ne declară 
dirijorul Mircea Basarab.

Prestigiul frumuseții

și tăriei
Defilează sănătatea, cu 

mii de trupuri.
Care alegorice, cu 

„tăvi" ținute de zeci de 
brațe, pe care se rostogo
lesc în luptă dreaptă 
maeștrii trîntei, se înfrun
tă după regulă boxerii, 
patrate de frînghie înlăun- 
trul cărora își mai dispută 
odată, simbolic, cupa 
campionilor europeni e- 
chipele românești de volei 
care s-au dovedit cele mai 
bune de pe continent, Di
namo'și Rapid.

Prezența Iolandei Ba
laș, cu un cap mai înal
tă decît sportivele alături 
de care defilează, parcă 
subliniază cum, din masa 
a mii de sportivi și sute 
de antrenamente neobo
site, se înalță recorduri
le prestigioase de care 
e atît de setos tînărul și 
energicul nostru sport. 

Sub arcade de flori — o primăvară în ajunul toamnei

Urmăresc cu emoție a- 
ceastă demonstrație, în 
care văd o întruchipare a 
spiritului creator româ
nesc în condițiile socialis
mului.

— Căldura din inimi și 
seninul din fețe — ne spu
ne la tribună academicia
nul Remus Răduleț — sînt 
o exteriorizare a dinamis
mului social caracteristic 
poporului nostru în aceste 
zile.

— Trăim o perioadă de 
înflorire, ne spune Marin 
Argint, președintele uni
unii cooperativelor agri
cole de producție din re
giunea București. Treieri- 
șul s-a încheiat, arăturile 
sînt pe sfîrșite, contribuția 
la formarea fondului cen
tral a întrecut prevederile. 
Veniturile realizate pînă 
acum (aproape 300 de mi
lioane) de țăranii coope
ratori din regiunea noa
stră întrec cifrele planifi
cate. Pe lingă muncă, hăr
nicie, știință și toate cele
lalte pe care le cunoaș
tem prea bine — un rol 
important l-a avut crea
rea noilor organe și for
me de conducere din a- 
gricultură.

...Sîntem sute de mii, 
spun fețele demonstranți
lor, numărul nostru e mare 
ca hotărîrea noastră, ca 
devotamentul nostru: stea
gurile, florile, pancartele, 
strigătele și privirile noa
stre pline de căldură spun 
partidului și conducători
lor săi că fiecare cifră a 
planului cincinal va că
păta trup de beton și me
tal și spic, aripă de vers 
și tărie de fapt al istoriei.

„închinăm succesele 
repurtate la campionatele 
mondiale de caiac-canoe 
celei de-a XXII-a aniver
sări a eliberării patriei", 
scria pe pancarta urmată 
de purtătorii celor cinci 
medalii de aur, una de 
argint și una de bronz 
cucerite deunăzi în com
petiție cu 24 de țări pe a- 
pele lacului Grfinau. îl 
recunoaștem pe multiplul 
campion mondial „vete
ranul" Aurel Vernescu, 
iar specialiștii recunosc 
tînărul cuplu surpriză. 
Petre Maxim-Aurel Simio- 
nov, care a cîștigat deta
șat în fața unor adversari 
redutabili una din cele 
mai dificile probe. Co
incidență emoționantă : 
vîrsta fiecăruia din ei co
incide cu cea a aniversă
rii la care participă. 22 
de ani, 22 de augusturi. 

Ca trupurile lor, sportivii 
înscriu inițialele țării, ale 
partidului, înseamnă cal- 
darîmul pieței cu cuvîn- 
tul PACE, aplaudați cu o 
căldură pe deplin meri
tată.

Pășesc masiv și dega
jat oamenii de ordine : 
piața e plină de ei și toți, 
laolaltă cu tribunele, înal
ță impetuos imnul nemu
ritor al „Internaționalei".

Fanfara, cu o precizie 
rivalizînd cu artișticita- 
tea, execută cunoscuta ei 
manevră de retragere : 
marea demonstrație s-a

In tribune s-au aflat numeroși oaspeți străini. 
Redăm mai jos citeva din impresiile împărtă
șite reporterilor noștri.

RAYMOND GUYOT, mem
bru al Biroului Politic al 
P.C. Francez, senator de 
Sena :

„Impresia mea este foar
te profundă.

Am văzut în această de
monstrație expresia marilor 
victorii ale României socia
liste în construcția vieții 
sale noi, expresia unității 
poporului român. în cursul 
vizitei de cîteva zile la Cluj 
am simlit cît este de pro
fundă unitatea poporului 
român în jurul partidului 
frate român. Doresc ca re
lațiile țărilor noastre să se 
îmbunătățească, cum se în
tărește prietenia între po
poarele noastre, ca și rela
țiile dintre partidele noas
tre, pentru binele celor două 
țări, pentru pace în Euro
pa și în întreaga lume.

Profit de ocazie pentru 
a adresa în numele Partidu
lui Comunist Francez un 
călduros salut frățesc în
tregului popor român".

MAMADOU DIARRAH, 
comisar politic, membru al 
Biroului Politic al Uniunii 
Sudaneze — R.D.A. din Re
publica Mali :

„Subliniez perfecta orga
nizare, entuziasmul caracte
ristic al demonstranților — 
reînnoire a atașamentului 
față de partid, de conducă
torii săi și fată de construc
ția socialismului.

Pentru noi, malienii, care 
trăim într-o țară angajată 
pe calea socialismului, este 
un prilej din care tragem 

La posturile de televiziune 

din țările socialiste frățești
Parada militară și demonstrația oamenilor mun

cii din Capitală au fost transmise în întregime, în 
direct, de televiziunea sovietică, care a trimis un 
reporter la București, și de televiziunea bulgară. 
De asemenea, au transmis pe larg imagini înre
gistrate televiziunile din R. P. Ungară, R. P. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă și R. D. Germană.

încheiat. Plecînd, tovară
șii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica și Ion 
Gheorghe Maurer string 
mîinile a numeroși invi
tați din tribune, români și 
străini.

La această oră, în în
treaga țară, demonstrați
ile au luat sfîrșit : \ nu 
însă și sărbătorea 
marii zile, care va conti
nua pînă seara tîrziu. La 
București, 300 de formații 
artistice s-au întrecut pe 
64 de estrade și scene în 
aer liber, sub lumina pro
iectoarelor și artificiilor.

serioase învățăminte. Vizi
ta noastră în România 
atît de agreabilă — ne dă 
profunde inspirații".

HÂJO HERBEL, redactor 
șef-adjunct al ziarului 
„Neues Deutschland" :

„Primul lucru care m-a 
impresionat — însuflețirea 
demonstranților. întreaga 
desfășurare a demonstrației 
oglindește impresionant re
zultatele obținute de po
porul român in domeniul 
economic. Se vădește con
cordanta dintre sarcinile a- 
conomice și vitalitatea cara 
stă în spatele acestor sar
cini, capacitatea de a ști 
să apreciezi această concor
danță, pe care de altfel o 
cunoaștem, intrucît ea există 
și la noi, în R.D.G.

Sînt foarte bucuros că 
am ocazia să asist la a- 
ceastă demonstrație".

VANIA VRANIȚAN, mem
bru al C.C. al U.C.I., vice
președinte al Vecei ExecU 
ve a R.S. Croația :

„Această demonstrație a 
oamenilor muncii, a femei
lor, copiilor, tineretului, ara
tă in modul cel mai înalt 
hotărîrea poporului român 
de a obține noi succese în 
dezvoltarea economiei și 
culturii, hotărîrea sa de a 
apăra pacea și prietenia 
între popoare, Am avut o 
deosebită plăcere să văd 
pancarta pe care erau scri
se cuvinte de salut adresa
te popoarelor iugoslave și 
colaborării româno-iugo- 
slave".
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Am lansat cu 60 zile mai devreme primul mineralier românesc de 10—12 500 
t.d.W., vom construi și mai repede pe al doilea — povestește celor din tri
bună brigadierul montor Gheorghe Irimescu de la Șantierele Navale. II vom 

termina pînâ la 30 decembrie...
Constructorii de vapoare din GALAȚI au defilat în primele coloane ale de

monstranților: era un semn de prețuire pentru vrednicia și priceperea colectivului 
care a obținut cele mai bune rezultate în întrecerea socialistă în preajma zilei de 
23 August. Alături de ei au defilat, în rînduri strînse, harnicii siderurgiști și construc
tori ai marii „cetăți de foc“ de pe malurile Dunării, constructorii Țiglinei și ai celor
lalte cartiere care au transformat din temelii chipul orașului. Angajamentul lor — 
angajament unanim al gălățenilor — a fost exprimat în lozinca lapidară, dar plină 
de forța hotărîrii: „Muncim, construim, cincinalu-ndeplinim".

Ne aflăm la 
poalele Feleacului.

Muncitori, stu- 
denfi, țărani veniți 
din regiune își con
topesc bilanțurile 
într-unul singur : 
planul de produc
ție pe regiune a 
fost împlinit cu 
102,4 la sută. Vise
le sînt înscrise în 
zeci de imagini 
care schițează pro
filul de mîine: Cîm- 
penii, Bistrița, Cîm- 
pia Turzii și alte 
locuri se vor îmbo
găți cu tot felul de 
combinate, de la 
lemn și brînzeturi 
pînâ la confecții 
și chimie.

Mai greu de schi
țat sînt însă marile 
elanuri ale sufle
tului, visele de tra
diție și perspectivă 
dinamică ale cărtu
rarilor CLUJULUI, 
citadelă a culturii. 
Un singur fapt: la 
Institutul de calcul, 
mașina electronică 
Dacice II (25 000 o- 
perații pe secundă) 
se pregătește să ia 
locul lui Dacice I.

BULETIN MEDICAL
CU PRIVIRE LA STAREA SĂNĂTĂȚII 

TOVARĂȘULUI LEONTIN SĂLĂJAN
Tovarășul Leontin Sălăjan, 

membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
forțelor armate, a fost supus 
unei intervenții chirurgicale de

urgență pentru o hemoragie di
gestivă severă. Bolnavul se află 
sub îngrijire permanentă me- 
dico-chirurgicală. Starea sa se 
menține gravă.

Prof. dr. Voinea Marinescu, ministrul sănătății și pre
vederilor sociale, acad. dr. Ion Făgărășanu, acad. dr. 
Teodor Burghele, prof. dr. Ion Jurai, conf. dr. Ion 
Djuvara, prof. dr. Ion Bruckner, prof. dr. Radu Păun, 

conf. dr. Veniamin Runcan, dr. Nicolae Georgescu
București, 24 august 1966

aia

Dacă pionierul nostru ar putea să numere pînâ la capăt ar căpăta 
O cifră măricică: aproape 50 000. Au venit din noua zonă industrială a 
Mărginenilor, de pe șantierul celui mai nou cartier de locuințe, Cornișa 
Bistriței, de la Letea (440 tone hîrtie peste plan), de la C.I.L., de la uzina 
metalurgică și cea de încălțăminte, într-un cuvînt din toate colțurile unui 
BACĂU puternic industrializat, unei regiuni puternic industrializate. Dacă 
pionierul nostru ar putea calcula producția realizată în regiune, ar că
păta 132 milioane lei peste plan. Să-i menționăm și pe campionii recol
telor: au venit la Bacău demonstranți din comuna Nicolae Bălcescu: 
3 750 kg grîu în medie la ha.

Cînd se înfiin
țase noul combinat 
de la Borzești eram 
numai trei oameni, 
povestește tovară
șul Sava Costache. 
Acum, cînd sînt 
directorul combina
tului chimic din 
PITEȘTI, numărul e 
ceva mai mare t 
sîntem zece.

— Și peste un 
an, la aceeași oră?

— Zece mii.
Piteștii cunosc o 

creștere vertiginoa
să și în multe alte 
domenii. Pe Argeș 
în sus și pe Argeș 
în jos, toată regiu
nea e sub semnul 
înfloririi.

Tn drum spre lo
cul unde se va des
fășura demonstra
ția, coloana de 
tractoare trece prin 
dreptul blocurilor 
recent construite în 
zona gării. Două 
aspecte cotidiene 
ale BRAȘOVULUI 
contemporan.

Tn acest an, 
colectivul uzinei 
„Tractorul" a pro
dus, în cinstea ma
rii sărbători, cel 
de-al 170 000-lea 
tractor. Cu succese 
asemănătoare s-au 
prezentat la de
monstrație făurito
rii de autocamioa
ne și rulmenți, țe
sătoarele și con
structorii, întreg a- 
cest puternic cen< 
tru muncitoresc.

Ridicarea la rangul de ambasadă 
a legațiilor Republicii Socialiste România 

și Regatului Țărilor de los
Guvernul Republicii Socialiste 

România și guvernul Regatului 
Țărilor de Jos au hotărît, de co

mun acord, să ridice la rang de 
ambasadă legațiile celor două țări 
de la București și Haga.

ÎNTOARCEREA de la moscova a delegației 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Miercuri s-a înapoiat în Capita
lă, venind de la Moscova, delega
ția Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de Gheorghe Necula, vice
președinte al M.A.N., care la invi
tația Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a făcut o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Bănea-

sa, delegația a fost întîmpinată de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, acad. Șt. S. Ni- 
colau, vicepreședinte, Anton Brei- 
tenhofer, membru al Consiliului de 
Stat, Ion Pas, președintele Grupu
lui român al Uniunii interparla
mentare, deputați, funcționari su
periori din M.A.E.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMANE

Miercuri membrii delegației A- 
sociației de prietenie sovieto-româ- 
ne, care se află în țara noas
tră cu prilejul zilei de 23 Au
gust, au fost oaspeții regiunii Ar
geș, unde au vizitat șantierele Hi
drocentralei „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ de pe Argeș și Uzina de 
aluminiu din Slatina.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE BULGARE

în' continuarea vizitei pe care o 
fac în țara noastră, membrii de
legației parlamentare bulgare, con
dusă de prof. ing. G. I. Brankov, 
au fost miercuri oaspeții regiunii

Dobrogea. Pe aeroportul orașului 
Constanta, parlamentarii bulgari 
au fost întîmpinați de ing. Con
stantin Priboi, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului- 
popular al orașului Constanța, de 
Grigore Marteș și Nicolae Zeicu, 
deputați în Marea Adunare Na-' 
țională.

în drum spre Constanța, depută
ții bulgari s-au oprit la gospodă
ria agricolă de stat „M. Kogălni- 
ceanu". La sediul Sfatului popu
lar al orașului Constanța, delega
ția bulgară a fost primită de Pe
tre Nicolae, președintele Comite
tului Executiv, deputat în Marea 
Adunare Națională, și de alți 
membri ai Comitetului Executiv.

în cursul zilei au fost vizitate 
secția de cercetări a Stațiunii ex
perimentale Dobrogea și stațiunile 
de odihnă de pe litoral.

încheierea cursurilor de Ea Sinaia

întregul oraș, după cum puteți vedea, a participat la marea sărbă
toare. Sub semnul deplinei frății între oamenii muncii români, maghiari 
și de alte naționalități, întreprinderile din regiunea MUREȘ-AUTONOMA 
MAGHIARA s-au prezentat la sărbătoare cu 130 milioane lei date pesle 
plan, lată, în Piața Trandafirilor din Tirgu Mureș, mulțimea demonstran
ților, avînd în frunte 2 000 de muncitori evidențiați.

— Sîntem încă sub impresia vizitei făcute de conducătorii noștri de 
partid și de stat, ne spune Margareta Simon, muncitoare la fabrica 23 
August. Vom munci cu avînt să împlinim cincinalul: fiecare leu din cele 
7 miliarde și trei sute de milioane va fi folosit așa cum trebuie, pentru 
înflorirea regiunii noastre, a economiei României.

Miercuri la amiază, în sala de 
consiliu a Universității București, 
a avut loc festivitatea de închide
re a cursurilor de vară și coloc
viilor științifice de limba, litera
tura, istoria și arta poporului ro
mân, ținute la Sinaia sub auspi
ciile Universității București.

După un cuvînt introductiv, 
rostit de prof. dr. Boris Cazacu, 
membru corespondent al Acade
miei, directorul cursurilor, oaspe
ții au fost salutați de acad. 
Gheorghe Mihoc, rectorul Univer
sității București.

Pentru buna organizare și des
fășurare a acestei reuniuni inter
naționale, în numele participanți- 
lor la cursuri au mulțumit Gerald 
Antoine, rectorul Academiei din 
Orleans, Penio Rusev, rectorul In

stitutului pedagogic din Tîrnovo, 
Emidio de Felice, directorul Insti
tutului de lingvistică al Universi
tății din Genova, prof. Leiv Fly- 
dal, de la Universitatea din Oslo, 
prof. Jean Thibaudet, vice-primar 
al orașului Lyon, Iutta Petth, a- 
sistentă la Universitatea din Ber
lin (R.D.G.) și studenții Jean Ha- 
bert Beriot, de la Universitatea 
din Paris, Anna Maria Alzetta, de 
la Universitatea din Padova, și Al
bert Sternberg de la Universita
tea Groningen din Olanda.

Cu acest prilej s-au înmînat di
plome profesorilor, tinerilor spe
cialiști și studenților care au par
ticipat la cursurile de la Sinaia.

în cinstea oaspeților, Universi
tatea București a oferit un cocteil.

(Agerpres)

Cu roadele mun
cii purtate pe umăr.

Cu năframe în
florate și coșuri 
pline de fructe.

Dar muncitorii 
marelui combinat 
sucevean de indus
trializare a lemnu
lui nu pot să-și a- 
ducă roadele pe 
umăr. 32 la sută 
din producția de 
hîrtie a țării va 
izvorî de aci, din 
SUCEAVA, la capă
tul cincinalului.

— Din file îngăl
benite de cronică, 
ne spune profeso
rul Alexandru Va- 
silescu, am dobîn- 
dit în nordul Mol
dovei de azi proas
păta strălucire a 
diamantului: indus
trie modernă, o 
muncitorime care 
a dat 65 milioane 
lei peste plan nu
mai în ultimele 
șapte luni și o cul
tură dinamică, sub 
luminile căreia ve
chile pagini ale 
cronicarilor capătă 
o vrajă nouă.

| CINEMA |
• ALFABETUL FRICII : Patria (com
pletare Picătura) — 10,30: 13: 15,30; 
18: 20,30.
• THERESE DESQUEYROUX : Repu
blica — 9: 11,30: 14, 16,30; 18,45;
21,15.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI : Capitol — 8,45: 11,15: 
13,45: 16,15; 18,45; 21,15; la grădină
— 20, Stadionul Dinamo — 20 (la 
toate completarea Orizont științific 
nr. 4).
• CASA NELINIȘTITA — cinemascop: 
Luceafărul (completare Insula sclavi
lor) — 9: 11,15: 13,30; 16: 18,30: 21, 
Feroviar (completare Picătura) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,45.
• BEL-AMI : Cinemateca — 10; 12; 
14; 16.
• CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) : București — 8,30; 12: 16: 
19,45, Excelsior — 10; 16; 19,45.
• IN NORD, SPRE ALASKA — cine
mascop : Festival — 9; 12; 15: 18; 21, 
grădină — 20, Gloria — 9: 12; 15; 
18; 21, Flamura — 9; 12; 15; 18; 21, 
Arenele Libertății — 20, Patinoarul 
„23 August" — 20, (la toate comple
tarea Far-West), Aurora (completare 
Pe calea înfloririi patriei socialiste) — 
9; 12; 15; 18; 21; la grădină — 20.
• SETEA — cinemascop : Lumina —; 
8,45; 11,45; 14,45; 18,45; 20,45.
• CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÂN
TULUI : Victoria (completare Carnet 
de schite) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Cen
tral (completare Ajutor, mă înec) — 
8,45; 11; 13,30; 16: 18,30; 21, Colen- 
tina — 15,30; 18.
• CARTIERUL VESELIEI : Union — 
15,15; 18; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 9.
O COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : 
Doina (completare Nimeni nu se gîn- 
dește la noi) — 11,30; 13,45; 16;
18,30; 21.

• INSULELE FERMECATE ; PARTI
DULUI SLAVĂ I : Timpuri Noi — 9— 
21 în continuare.
• JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB r 
Giulești — 15,30; 18,15; 20,45, Tomis
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la 
grădină — 19,45, Lira (completare Pe 
calea înfloririi patriei socialiste) — 
15,30; 18; la grădină — 20,30.
9 COPIII MĂRII — cinemascop : Me
lodia (completare Vizita conducători
lor de partid și de stal în regiunea 
Argeș) — 9; 12; 15; 18; 20,45. '
• PROGRAM DE FILME ROMÂNEȘTI.
— PELICANUL ALB LA BUCUREȘTI : 
grădina „Doina" — 20,15.
• SĂRUTUL : grădina „Buzești" _
20,30.
9 CAMERA ALBA : grădina „Colen- 
tina" — 20 (completare Inimi mari).
• LANTERNA CU AMINTIRI : grădi
na „ProgresuLParc" — 20 (completare 
Pe drumul Thaliei).
« VIZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA 
SUCEAVA ; OLTENII DIN OLTENIA ; 
STUF ; OCHII ORAȘULUI MEU ; 
AMINTIRI CONTEMPORANE; ȘTIAȚI 
CĂ ? : grădina „Expoziția" — 20.

18,00 — Emisiune pentru copii — Vi
trina celor mici. Film : Co- 
cenel.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.15 — „Un simplu joc" — film rea-,

lizai de Emanuel Valeriu.
19,30 — Teatrul românesc. Constitui

rea mișcării teatrale naționa
le. Primele spectacole în 
limba română la lași și la 
București. Prezintă conf. univ. 
Virgil Brădățeanu

21,05 — Cel de-al VI-lea festival in> 
ternațional de cîntece de la 
Sopot (Polonia).

23,05 — Telejurnalul de noapte.
23,12 — Buletinul meteorologic.
23.15 — închiderea emisiunii.



TELEGRAMErAi
Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Secretarului general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului CHIVU STOICA

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a eliberării României de fascism 
și capitalism, vă exprimăm dv. și poporului frate român cele mai cordiale 
felicitări tovărășești.

Harnicul popor român, sub conducerea încercată a Partidului Co
munist Român, întîmpină sărbătoarea națională cu noi succese remar
cabile în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelu
lui de trai și construirea societății socialiste.

Rodnica colaborare multilaterală dintre țările și popoarele noastre, 
clădită pe principiile internaționalismului socialist, contribuie activ la 
construirea socialismului și comunismului în Republica Populară Bulga
ria și în Republica Socialistă România.

Vizita făcută în Bulgaria de către delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste România, în septembrie 1965, a contribuit 
la continua lărgire și adîncire a relațiilor frățești în interesul popoarelor 
noastre și al țărilor comunității socialiste.

în ziua sărbătorii dv. naționale vă dorim din toată inima, dv. dragi 
tovarăși, și poporului frate român noi și mari succese în construcția 
socialistă în Republica Socialistă România, în lupta pentru apărarea păcii 
și colaborarea pașnică între popoarele din întreaga lume.

Să trăiască și să înflorească în veci prietenia frățească dintre po
poarele bulgar și român, dintre Republica Populară Bulgaria și Republica 
Socialistă România.

TODOR JIVKOV GHEORGHI TRAIKOV
Prim-secretar Președintele Prezidiului

al C.C. al P.C. Bulgar Adunării Populare a Republicii 
și președintele Consiliului Populare Bulgaria

de Miniștri al R. P. Bulgaria

Cu ocazia aniversării eliberării naționale a României vă trans
mit dv. și poporului român, în numele poporului Iugoslaviei, al Comi
tetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și în numele meu, 
cele mai călduroase felicitări și urări sincere de noi succese ale României 
prietene în construcția socialistă, pentru fericirea dv. personală.

Mă bucur că pot și cu acest prilej să vă exprim convingerea mea 
că prietenia strînsă și colaborarea multilaterală a țărilor noastre se vor 
dezvolta în continuare în folosul popoarelor noastre, în interesul păcii 
și socialismului.

IOSIP BROZ TITO

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-Revoluționar 

Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru 
personal, vă adresăm dv. și prin dv. Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România și poporului frate român felicitări cordiale și 
cele mai bune urări cu ocazia celei de-a XXII-a aniversări a eliberării 
României de" sub jugul fascist.

în anii puterii populare, poporul român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a obținut mari succese în transformarea socialistă a 
țării sale. Republica Socialistă România militează pentru întărirea cola
borării prietenești între state, pentru asigurarea securității în Europa 
și în întreaga lume.

Sîntem profund convinși că prietenia frățească și relațiile de strînsă 
colaborare dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă 
România, dintre Partidul Popular-Revoluționar Mongol și Partidul Co
munist Român, bazate pe principiile marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, se vor adînci și lărgi și în viitor spre binele po
poarelor mongol și român, în interesul întăririi continue a unității și 
coeziunii țărilor comunității socialiste, în numele triumfului cauzei 
noastre comune a socialismului și comunismului.

Vă dorim din suflet, dv. și poporului frate român, noi și mari 
succese în desăvîrșirea construcției socialiste în România populară, în 
lupta pentru întărirea păcii și prieteniei între popoare.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ZILEI DE 23 AUGUST

Recepție la ambasada 
română din Moscova

Miting și recepție 
la Pekin

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 ocazia sărbătorii naționale, a XXII-a aniversare a eliberării Ro
mâniei, vă adresăm dv., și, prin dv., poporului frate român, în numele 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliu
lui de Stat și guvernului Republicii Populare Polone, precum și al nostru 
personal, călduroase și prietenești felicitări și urări.

Poporul polonez se bucură sincer de succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în opera de con
struire a socialismului și de dezvoltare multilaterală a țării sale.

Sîntem convinși că colaborarea și prietenia dintre popoarele noas
tre se vor dezvolta spre binele lor. în interesul unității țărilor socialiste, 
al socialismului și păcii.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, și întregului popor român 
succese continue în dezvoltarea Republicii Socialiste România frățești.

WLADYSLAW EDWARD OCHAB JOZEF
GOMULKA Președintele Consi- CYRANKIEWICZ

Prim-secretar al C.C. liului de Stat al Re- Președintele Consi- 
al Partidului Munci- publicii Populare liului de Miniștri 
toresc Unit Polonez Polone al R. P. Polone

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-secretar al C.C.

al P.P.R.M., Președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 

Mongole

JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

MOSCOVA 23 (Ager- 
pres). — Marți seara, 
ambasadorul Republicii 
Socialiste România- în 
Uniunea Sovietică, Teo
dor Marinescu, a oferit 
în saloanele ambasadei o 
recepție cu prilejul celei 
de-a 22-a aniversări a 
eliberării României de 
sub jugul fascist. La re
cepție au participat : A. 
P. Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., I. V. 
Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., N. A. 
Tihonov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., K. F. Iliașen- 
ko. vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., I. I. 
Palețkis, președinte al 
Sovietului naționalităților 
al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., S. M. Budionîi, 
K. Voroșilov. membri ai 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., mi
niștri, M. V. Keldîș, pre
ședintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., mare
șali și generali, oameni 
de știință și cultură, re
prezentanți ai conducerii 
Asociației de prietenie 
sovieto-române, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice

și alți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați 
la Moscova.

La recepție au parti
cipat membrii delegației 
parlamentare, condusă de 
Gh. Necula, vicepreședin
te al Marii Adunări Na
ționale, membrii delega
ției A.R.L.U.S. în frunte 
cu acad. Vasile Mîrza si 
membrii delegației de ci
neaști români, partici
pant la Festivalul filmu
lui românesc. Recepția 
s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, priete
nească.

★

Ziarele soyietice au 
marcat sărbătoarea na
țională a României, 
publicînd ample artico
le și reportaje. „Prav
da" inserează articolul 
„România socialistă pe 
drumul progresului mul
tilateral", semnat de Ma
xim Berghianu, membru 
al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, iar 
..Sovetskaia Rossia" pu
blică un articol semnat 
de Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comite
tului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Repziblicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a eliberării României, în nu

mele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Albania, al Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania, precum și în numele nostru personal, 
vă adresăm dumneavoastră și poporului frate român salutări cordiale 
și cele mai bune urări.

Poporul albanez se bucură sincer de succesele obținute de poporul 
român sub conducerea Partidului Comunist Român în construcția socia
listă a țării și îi dorește succese tot mai mari în dezvoltarea economiei și 
culturii, pentru înflorirea Republicii Socialiste România.

Fie ca vechea ^prietenie și colaborarea frățească între cele două po
poare ale noastre să crească și să se întărească mereu mai mult, pentru 
bunul lor comun, socialismul și pacea în lume !

ENVER HODJA
Prim-secretar

al Comitetului Cen
tral al Partidului

Muncii din Albania

HADJI LLESHI 
Președintele Prezi

diului Adunării 
Populare a Republicii 

Populare Albania

MEHMET SHEHU 
Președintele Consi

liului de Miniștri 
al Republicii

Populare Albania

La Delhi
DELHI 24 (Agerpres).— 

Cu prilejul celei de-a 
22-a aniversări a elibe
rării României de sub 
jugul fascist, C. Dumi- 
trăchescu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Re
publicii Socialiste Româ
nia la New Delhi, a ofe
rit o recepție la care au 
participat Zakir Hussain,

vicepreședintele Indiei, 
generalul maior Gill, re
prezentantul președinte
lui Indiei, funcționari su
periori din ministere, 
membri ai parlamentu
lui, oameni de artă și 
cultură, șefii unor mi
siuni diplomatice din ca
pitala Indiei, ziariști.

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

Scumpi tovarăși,
în numele populației Republicii Democrate Germane și în numele 

nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și tuturor cetățenilor Re
publicii Socialiste România cele mai cordiale urări și felicitări cu prile
jul celei de-a 22-a aniversări a eliberării României de sub fascism.

In anii puterii muncitorilor și țăranilor, poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a obținut realizări însemnate și a 
transformat România, dintr-o țară agrară înapoiată, într-o țară socialis
tă industrial-agrară.

Putem constata cu satisfacție că relațiile dintre statele noastre s-au 
dezvoltat și întărit continuu. Comunitatea concepțiilor noastre cu privi
re la principalele probleme internaționale a fost confirmată din nou în 
documentele Comitetului Politic Consultativ al țărilor Tratatului de la 
Varșovia, care s-a întrunit în capitala țării dumneavoastră. Documentele 
adoptate la această sesiune constituie un real program de pace al popoa
relor. Popoarele noastre cer încetarea neîntîrziată a războiului rușinos 
și barbar al S.U.A. în Asia de sud-est și acordă tot mai mult sprijin po
litic și material poporului vietnamez. Lupta popoarelor împotriva agre
siunii criminale a S.U.A. în Vietnam este indisolubil legată de lupta 
pentru pace și securitate în Europa. Germania occidentală este singurul 
stat vest-european care sprijină fără rezerve agresiunea S.U.A. Prin 
politica revanșardă și străduința cercurilor dominante de a poseda arma 
nucleară, Republica Federală a devenit focarul principal care amenință 
pacea în Europa. Propunerile constructive ale declarației privind con
solidarea păcii și securității în Europa corespund voinței tuturor oame
nilor iubitori de pace și contribuie în mare măsură la stăvilirea revan
șarzilor și militariștilor vest-germani. Atitudinea unitară a țărilor Tra
tatului de la Varșovia, prietenia de nezdruncinat a statelor socialiste 
și mai ales alianța strînsă cu cea mai puternică forță a păcii — Uniunea 
Sovietică — răspîndesc puternice impulsuri asupra forțelor păcii din 
lumea întreagă.

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
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Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei eliberării naționale, vă transmitem cordia

lul nostru mesaj de felicitări, în numele poporului, al Partidului Comunist 
și al Guvernului revoluționar și, prin intermediul dv, poporului frate ro
mân. Adresîndu-vă urările noastre pentru prosperitatea și bunăstarea po
porului român, vă reînnoim sentimentele noastre de prietenie și de înaltă 
considerație.

FIDEL CASTRO RUZ,
Prim-secretar al C.C. al Parti- ____________________ ,
dului Comunist și prim-ministru Președintele Republicii Cuba 

al guvernului revoluționar

Dr. OSVALDO 
DORTICOS TORRADO,

Excelențelor lor
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste

ION GHEORGHE
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

Rachetă cosmică 
sovietică în direcția 

Lunii
MOSCOVA 24 (Agerpres). — Agenția TASS 

anunță că în conformitate cu programul de cerce
tare în continuare a Lunii și a spafiului circumlunar, 
la 24 august ora 11 și 3 minute (ora Moscovei), în 
Uniunea Sovietică a fost lansată o rachetă cosmică 
în direcția Lunii.

La bordul rachetei a fost instalată stația automată 
„Luna-11" în greutate de 1 640 kg.

Scopul principal al stației îl constituie punerea 
în funcționare ulterioară a sistemelor satelitului arti
ficial al Lunii și efectuarea unor cercetări științifice 
în spațiul circumlunar.

Rezultatele preliminare ale prelucrării măsurăto
rilor arată că stația evoluează pe o traiectorie apro
piată de cea calculată. La 24 august 1966, ora 14 
(ora Moscovei), stația „Luna-11" se afla la distanța 
de 26 000 km de Pămînt, deasupra suprafeței care 
corespunde cu coordonatele de 12 grade și 4 mi
nute latitudine nordică și 135 grade și 50 minute 
longitudine estică.

Potrivit datelor telemetrice, aparatura instalată la 
bordul stației funcționează normal.

Evoluția stației este urmărită de pe Pămînt cu 
ajutorul unui complex special de măsurat. Datele 
obținute sînf prelucrate de un centru de coordo
nare și calcul.

Republica Democrată Germană, ca parte inseparabilă a familiei 
popoarelor socialiste, va face tot ce-i stă în putință pentru a nu permite 
ca de pe pămîntul german să mai izbucnească vreodată un nou război.

Profund convinși că relațiile frățești și colaborarea dintre Repu
blica Democrată Germană și Republica Socialistă România se vor dez
volta continuu pe baza încercată a marxism-leninismului și a internațio
nalismului socialist, vă transmitem dumneavoastră și întregului popor 
român cele mai bune salutări și urări de noi succese în desăvîrșirea 
construcției socialismului și în lupta pentru menținerea și asigurarea 
păcii.

Dumneavoastră, scumpi tovarăși, 
de muncă.

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 

din Germania 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Prof. dr. JOHANNES 
DIECKMANN 

Președintele Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane

vă dorim tuturor fericire și putere

WILLI STOPH
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane

Prof. dr. ERICH CORRENS 
Președintele Consiliului Națio

nal al Frontului Național 
al Germaniei Democrate

România

MAURER
de Miniștri 
România

Cu prilejul celei de a XXII-a aniversări a sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste România, în numele poporului din Vietnamul de 
Sud, al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud și în numele meu personal, am onoarea de a trans
mite Excelențelor Voastre, partidului, Consiliului de Stat, Guvernului 
și poporului frate român calde salutări.

în cei 22 de ani care au trecut de la eliberarea de sub jugul fascist 
al lui Hitler și al valeților săi, poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist și a Guvernului României, a construit cu eroism și hăr
nicie țara, obținînd succese strălucite în toate domeniile. Astăzi, Repu
blica Socialistă România dispune de o industrie și de o agricultură bine 
dezvoltate, servind ca bază pentru îmbunătățirea continuă a vieții po
porului român, care contribuie activ la lupta împotriva colonialismului 
și imperialismului, pentru pace în Europa și în lume.

Poporul și Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
bucuroase de aceste succese strălucite, urează poporului frate român 
succese și mai mari.

Partidul Comunist Român, Guvernul și poporul frate român au 
urmărit întotdeauna și au susținut în mod călduros rezistența noastră 
împotriva imperialiștilor S.U.A. pentru salvare națională. Poporul sud- 
vietnamez mulțumește sincer pentru acest sprijin prețios, pe care îl 
consideră o puternică încurajare și însuflețire. Noi continuăm să depu
nem toată energia în lupta împotriva agresorilor americani, pentru vic
toria finală și eliberarea Vietnamului de Sud, îndreptate spre reunifi- 
carea țării, contribuind astfel în mod activ la salvgardarea păcii în 
Indochina, în Asia și

Să se întărească și 
poporul din Vietnamul

în lume.
să se dezvolte și mai mult solidaritatea dintre 
de Sud și poporul român.

NGUYEN HUU THO, 
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud

PEKIN 23 (Agerpres).—
La Pekin a avut loc un 

miting consacrat celei 
de-a 22-a aniversări a 
eliberării României de sub 
jugul fascist. La miting 
au participat Li Sien- 
Nien, vicepremier al Con
siliului de Stat, Giao 
Guan-Hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor exter
ne, Ting Sin-Lin, vice
președinte al Comitetului 
pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, și Ciu En- 
lun, vicepreședinte al A- 
sociației de prietenie chi- 
no-române. A fost de față 
Aurel Duma, ambasadorul 
Republicii Socialiste Ro
mânia la Pekin.

Au luat cuvîntul Ciu 
En-lun, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie 
chino-române, care s-a 
referit la succesele obți
nute de poporul român în 
construcția socialistă și la 
politica externă a Româ
niei. în continuare, Ciu 
En-lun și-a exprimat con
vingerea că prietenia din
tre poporul român și chi
nez se va consolida.

Aurel Duma, ambasa
dorul Republicii Socia
liste România, a vorbit 
despre realizările obținu
te de poporul român în 
construcția socialismului.

★

în cinstea zilei de 23 Au
gust, Aurel Duma, amba
sadorul Republicii Socia

liste România la Pekin, a 
oferit o recepție în saloa
nele ambasadei. Din par
tea chineză a participat 
Dun Bi-u, vicepreședinte 
al Republicii Populare 
Chineze, Cen I și Li Sien- 
Nien, vicepremieri ai 
Consiliului de Stat, Ian 
Min-Suan și Liu Nin-I, 
vicepreședinți ai Comi
tetului permanent al A- 
dunării Reprezentanților 
Populari din întreaga 
Chină, Gao Tun-Min, vi
cepreședinte al Consiliu
lui Consultativ Politic 
Popular, Giao Guan-Hua, 
adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, repre
zentanți ai altor ministe
re, ai Armatei Populare 
de eliberare și ai diferi
telor organizații obștești.

Au fost, de asemenea, 
de față reprezentanți ai 
misiunilor diplomatice a- 
creditați în China. La re
cepție a luat cuvîntul Ay$ 
rel Duma, ambasadorul 
Republicii Socialiste Ro
mânia, care s-a referit la 
succesele obținute de po
porul român în cei 22 de 
ani de la eliberarea pa
triei. Despre succesele re
purtate de poporul român, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în con
strucția socialistă a vorbit 
și Cen I, vicepremier al 
Consiliului de Stat, care 
a luat, de asemenea, cu
vîntul.

In capitala
R. P. Bulgaria

SOFIA 24 (Agerpres). 
Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în 
Republica Populară Bul
garia, Ioan Beldean. a o- 
ferit o recepție la care au 
participat: Jivko Jivkov. 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.B., Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Poli
tic si secretar al C.C. al 
P.C.B., Pencio Kubadin- 
ski, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B. și vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghi Kulișev, vice

președinte al Prezidiului 
Adunării Populare, acad. 
Sava Ganovski, președin
tele Biroului Adunării 
Populare. Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al 
P.C.B., ai Consiliului de 
Miniștri, Prezidiului Adu
nării Populare a Republi
cii Populare Bulgaria, a- 
cademicieni. oameni de 
știință și cultură, ofițeri 
superiori, corespondenți 
ai presei străine și ziariști 
bulgari. Au luat paț'H 
șefi și membri ai misiu-* 
nilor diplomatice acredi
tați în R. P. Bulgaria.

La Atena
ATENA 23 (Agerpres). 

— Ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Atena, Mircea Bălănescu, 
a oferit un cocteil. Mare
șalul palatului, Papatha- 
nasiadis, a transmis am
basadorului român din 
partea regelui Greciei, 
Constantin, felicitări cu 
ocazia zilei naționale. La 
cocteil au participat mi
nistrul de externe Toum- 
bas, ministrul apărării, 
Costopoulos, ministrul co
merțului, Kothris, minis
trul marinei comerciale, 
Mavridoglu, ministrul ad
junct al afacerilor exter
ne, Rentis, mareșalul re
ginei, Leludas, președin
tele grupului parlamentar 
greco-român, Vasilatos, 
purtătorul de cuvînt al

grupului parlamentar al 
Partidului E.D.A., Ilias 
Ilioiu, purtătorul de cu
vînt al grupului parla
mentar al Partidului 
uniunea de centru, Ba-
kopoulos, foștii pre
mieri Tsirimokos și
Dovas, foștii miniștri
Makris, Dertilis. Katsima- 
tis și Vranopoulos, prima
rul Atenei, Plytas, pre
ședintele Ligii de priete
nie greco-române, gene
ral Leonidas Spais, pre
ședintele Mișcării elene 
pentru înțelegerea balca
nică și pace. Stamatis 
Mercuris, secretarul ge
neral al Academiei, Or
landos, deputați, directori 
de ministere, oameni de 
artă,' cultură, de afaceri, 
ziariști greci și străini.

DUP 22
Săptămîna aceasta continuă să fie 

marcată de numeroase manifestări 
consacrate aniversării eliberării Pa
risului. Evenimentul memorabil al 
eliberării Franței de sub ocupația 
hitleriștilor și regimul lui Petain, în
registrat cu 22 de ani în urmă, a 
constituit o încununare victorioasă 
a luptelor armatelor aliate și ale 
Rezistenței franceze. „Victoriile Re
zistenței din august 1944 — subli
niază revista „France Nouvelle" — 
au adus o contribuție decisivă la 
victoria aliaților". Caracterul larg al 
mișcării de Rezistență a fost subliniat 
de participarea celor mai diverse ca
tegorii și pături sociale ale Franței. 
Partidul Comunist Francez, comu
niștii, patrioți înflăcărați, care au 
dat multe jertfe, s-au aflat 
în primele rînduri ale mișcării de 
Rezistență, au fost sufletul ei în lupta 
împotriva ocupanților naziști, pentru 
libertatea și independența Franței, 
încă de la 6 iunie 1940, C. C. al 
P.C.F. adresa guvernului francez 
propuneri pentru organizarea apă
rării Parisului de cotropitorii naziști, 
iar la 10 iulie partidul lansa ape-

la Rezistență.
cea perioadă grea din istoria Fran
ței, programul mișcării de Rezistență 
a reunit în jurul său pe comuniști, 
socialiști, republicani, catolici, pe pa- 
trioți și democrați animați de aceeași 
dragoste de patrie.

în continuarea manifestărilor come
morative, duminică, în Bois de Bou
logne, cu toată ploaia torențială, nu
meroși parizieni au venit să aducă un 
omagiu celor 35 de luptători din Re
zistență împușcați aci de trupele ger
mane la 16 august 1944. Am văzut 
monumentul ridicat în memoria aces
tor eroi, acoperit cu flori proaspete. 
Pretutindeni 
mormintele, 
cile puse 
au căzut 
franceze se acoperă de flori. Seria 
manifestărilor a continuat miercuri 
cu o ceremonie la primăria Parisului, 
apoi cu depunerea de jerbe de flori 
la Mont Valerien unde, între anii 
1940—1944, au fost executați de na
ziști 4 500 patrioți francezi; alte 
ceremonii au avut loc la Arcul de 
Triumf și la mormîntul generalului

în aceste zile 
monumentele și plă- 

pe locurile unde
membri ai rezistenței

Leclerc, ale cărui trupe pe tancuri, 
alături de forțele populare, de gru
purile armate din mișcarea de re
zistență au forțat în 1944 ultima li
nie defensivă a ocupanților germani, 

în cadrul acestor manifestări par- 
ticipanții evocă momente ale epopeii 
eliberării Parisului, care s-a desfă
șurat între 18—25 august 1944. Mo
bilizată prin greva patriotică de la 
10 august, populația pariziană era 
gata de luptă. Se pregătea insurec
ția din capitala franceză, de către 
Comitetul parizian al eliberării și 
de către forțele de rezistență din re
giunea pariziană. La 18 august, Par
tidul Comunist Francez — care îm
preună cu alte partide și organizații 
de masă făcea parte din Consiliul Na
țional al Rezistenței — afișa primul 
său apel la insurecție, spre a se trece 
la acțiune, datorită unei mobilizări 
largi a forțelor de rezistență. Co
mandamentul forțelor de rezistență 
din regiunea pariziană lansa apoi or
dinul de mobilizare generală : „La 
arme, cetățeni 1" Parizienii au răs
puns cu entuziasm.

într-o declarație publicată în 
preajma celei de-a 22-a aniversări a 
eliberării Franței, Biroul Politic al 
Partidului Comunist Francez a che
mat pe cetățenii francezi să mar
cheze această sărbătoare prin uni
tate, sub semnul luptei pentru pace 
și progres social.

Al. GHEORGHIU
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