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In întreaga țară au avut loc entuziaste festivități consacrate 

sărbătoririi celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării României 

de sub jugul fascist. Strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, 

al Comitetului său Central, oamenii muncii și-au manifestat cu acest 

prilej hotărîrea lor nestrămutată de a transpune în viață polities 

internă și externă a partidului, de a înfăptui prevederile planului 

cincinal, de a ridica România socialistă pe noi culmi ale civilizației 

și progresului.
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Tribuna centrală în timpul paradei militare șl demonstrației oamenilor muncii din Capitală '.

în Piața Aviatorilor Coloanele ui August
Piața Aviatorilor, locul tradi

țional al marilor sărbători ale 
oamenilor muncii din Capitală, 
este dominată de o mare stemă 
a Republicii Socialiste România, 
încadrată de datele ,,1944—1967“. 
Deasupra tribunei oficiale sînt în
scrise cuvintele : „Trăiască
23 August — ziua eliberării pa
triei de sub jugul fascist !“. Da 
înălțimea celorlalte tribune se 
află un medalion cu portretele 
marilor dascăli ai proletariatului 
mondial — Marx, Engels, Lenin — 
și pancarte pe care stă scris: 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul încercat al po
porului, inspiratorul și organiza
torul victoriilor noastre !“, „Tră
iască și înflorească scumpa 
noastră patrie —Republica Socia
listă România !“, „Trăiască po
porul român constructor al so
cialismului !“, „Trăiască unitatea 
țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale !“, „Trăiască pacea și 
prietenia între popoare !“.

Pe marele platou al pieței sînt 
aliniate trupe ale forțelor noastre 
armate.

Ora 8. Sosesc conducătorii par
tidului și statului. în piață răsună 
puternice aplauze și urale. în tri
buna oficială iau loc tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandru Dră- 
ghicf, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, mem
brii supleanți ai Comitetului Exe
cutiv și secretarii C.C. al P.C.R., 
vicepreședinții Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului.

în tribuna oficială alături de 
conducătorii de partid și de stat 
a luat loc Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D. Vietnam, conducăto
rul delegației guvernamentale eco
nomice a R. D. Vietnam, care se 
află în țara noastră.

în tribune se aflau de asemenea 
conducători ai instituțiilor și orga
nizațiilor obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, participanți la insurecția

armată din august 1944, generali 
activi și în rezervă, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, fruntași în întrecerea 
socialistă din întreprinderile 
bucureștene, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cul
tură, activiști ai organelor cen
trale de partid și de stat, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România, atașați 
militari și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

în tribune sînt prezenți, de a- 
semenea, numeroși oaspeți de 
peste hotare aflați în țara noastră.

Sunete prelungi de trompetă 
anunță începerea festivității. în 
fața tribunei centrale, ministrul 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, general-colonel 
Ion Ioniță, primește raportul co
mandantului paradei, general- 
locotenent Ion Șerb ; apoi, trecînd 
în revistă trupele aliniate pentru 
paradă, salută și felicită pe mili
tari cu prilejul celei de-a XXIII-a 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist. Răsună urale 
puternice.

Se intonează solemn Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. în semn de salut se trag 
21 de salve de artilerie.

începe apoi parada militară. 
Defilarea batalioanelor pedestre o 
deschid ofițerii-elevi ai Acade
miei Militare Generale, urmați 
de elevii școlii militare su
perioare de ofițeri „Nicolae 
Bălcescu“ și ai liceului militar 
„Ștefan cel Mare". Umăr la umăr 
defilează infanteriști, vînători de 
munte, marinari, militari ai tru
pelor de securitate. Trec în șiruri 
strînse transportoare blindate. Le 
urmează suple și rapide mașini 
care tractează tunuri antiaeriene, 
aruncătoare de mine și rachete 
antitanc. Văzduhul este săgetat 
de avioane supersonice cu reac
ție. Prin fața tribunelor în săr
bătoare se perindă divizioane de 
rachete antitanc dirijate, de a- 
runcătoare de mine cu reacție și 
de obuziere, divizioane de tunuri 
antiaeriene și tunuri-obuziere de 
calibru greu. Urmează apoi uni
tăți de tancuri și de rachete, care 
încheie parada militară.

(Continuare în pag. a, III-a)

August și-a deschis larg evantaiul entuziasmului 
și bucuriei, al optimismului și tinereții, al mîndriei îm
plinirilor. în această zi, a celui de-al 23-lea 
an al libertății noastre, țara întreagă — din 
hotarul de apă al Dunării pînă-n miriștile arse de 
vară ale Darabanilor, de la litoralul soarelui și al 
odihnei pînă-n pridvoarele de liniști și răcoare ale 
Mestecănișului — și-a celebrat, într-o atmosferă de 
înălțător avînt, ziua eliberării sale de sub jugul 
fascist, cea mai mare sărbătoare națională a po
porului român.

în marea Piață a Aviatorilor din Capitală, în toate 
centrele de regiuni și în alte orașe ale țării, milioane 
de cetățeni ai României socialiste — muncitori, ță
rani, intelectuali, ostași, tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei — participanți la impresionantele demonstrații și 
adunări consacrate marii sărbători, au dat expresie 
sentimentelor profund patriotice ce însuflețesc și 
inspiră munca și creația materială și spirituală a în
tregului popor, mîndriei de a trăi într-o țară liberă, 
independentă și înfloritoare, ce și-a înscris- definitiv 
destinul pe orbita progresului și civilizației socialiste.

„August douăzeci și trei / A pus țării nou temei 1" 
Cuvintele acestea, pe care le-am auzit scandate 
viguros aproape tot timpul, în decursul celor 3 ore 
cit a durat parada militară și demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală, au înmănuncheat, parcă într-o 
fericită sinteză, toate aceste sentimente, conștiința că 
țara noastră, condusă cu înțelepciune de Partidul Co
munist Român, se dezvoltă astăzi pe noi temeiuri — 
pe temeliile trainice ale socialismului.

Politica partidului, căreia comuniștii, forțele patrioti
ce ale națiunii noastre i-au dat strălucită împlinire în 
August 1944, înscriind un moment de răscruce în întrea
ga noastră istorie, este astăzi liantul puternic care uneș
te strîns într-un singur șuvoi toate energiile și capaci
tățile creatoare ale poporului, călăuzindu-le cu 
neclintită consecvență într-o singură direcție — spre 
înflorirea continuă a patriei, spre socialism și co
munism. Imaginea acestui drum glorios pe care-1 
parcurge țara și poporul nostru ne-a fost în mod 
grăitor relevată de întreaga atmosferă în care s-au 
desfășurat demonstrațiile și adunările prilejuite de 
sărbătorirea zilei Eliberării. De fiecare dată, impresio
nanta trecere în revistă a forțelor țării, care are loc în 
ziua de 23 August, îți dă convingerea, prin^ tot ceea 
ce oamenii muncii aduc la această sărbătoare — 
idei, sentimente, mîndria realizărilor concrete înscrise

pe grafice și care alegorice — că poporul nostru a 
urcat încă o treaptă, a făcut încă un pas înainte pe 
acest drum.

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii au 
făcut să trăiască puternic în inimile tuturor partici- 
panților, ale cetățenilor din întreaga țară — care au 
putut să le vadă prin intermediul televiziunii, sau să 
asculte la radio — sentimentul tonic și profund mobi
lizator că viața nouă a țării, rînduielile ei socialiste, 
cuceririle revoluționare ale poporului au un scut 
trainic, sînt puternic apărate. I-am văzut pe militarii 
forțelor noastre armate trecînd prin fața tribunelor 
într-o perfectă ordine și disciplină, cu fețele arse de 
soarele care i-a însoțit pe cîmpurile de instrucție ; 
i-am văzut defilînd bine echipați și bine dotați cu 
armament modern, pe care învață să-l stăpînească cu 
măiestrie. Demni urmași ai acelora care au știut 
să facă din iubirea de țară un zid puternic învingînd 
în lupte cu dușmani infinit mai numeroși și mai bine 
înarmați — ai arcașilor lui Mircea, ai plăieșilor lui 
Ștefan, ai vitejilor lui Mihai, ai dorobanților și roșiorilor 
— militarii de astăzi ai României socialiste sînt pur
tătorii unor înalte tradiții de patriotism și vitejie ;

Constantin MITEA

Recepție 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 România au 
oferit în seara zilei de 23 August 
o recepție cu prilejul celei de-a 
XXIII-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist.

Au luat parte conducătorii parti
dului și statului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai institu
țiilor. centrale și organizațiilor ob
ștești, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, generali, academicieni și

alți oameni de știință, artă și cul
tură, șefi ai cultelor, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noa
stră și alți membri ai corpului di
plomatic.

Au luat parte, de asemenea, 
oaspeți de peste hotare aflați în 
țară.

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

(Agenpres)

în paginile II și III 

RELATĂRI SI IMAGINI DE LA 
DEMONSTRAȚIA OAMENILOR 
MUNCII DIN CAPITALĂ
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(Continuare în pag. a Il-a)

Coloana multicoloră a demonstranților din Capitală Foto : S. Oristiaa
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23 AUGUST ÎN CAPITALĂ
ț

Col o 8 n o I © 
lui August

(Urmare din pag. I)

Generații industriale
E o demonstrație a vîrstelor. Dar nu e vorba numai de vîrstele oamenilor, de la copiii purtați pe umeri la pensionarii care au 

ținut cu orice preț să-și însoțească vechii tovarăși de muncă în marile coloane, ci de vîrstele unor întregi colective, de genera
țiile tinere și vîrstnice ale industriei bucureștene. Colective noi, a căror istorie a început doar în urmă cu cîteva luni sau cîțiva ani, 
pășesc alături de vechi colective cu un impresionant palmares de realizări, cu glorioase tradiții de luptă muncitorească.

VIGOAREA UNEI BINE
CENTENARE...

tradiții făurite în luptele de la Plevna, Grivița, Rahova și 
Smîrdan în războiul pentru cucerirea independenței de 
stat din 1877, în eroicele bătălii ale Mărășeștilor, Mă- 
răștilor și Oituzului, în sîngeroasele încleștări de pe 
Valea Mureșului, în pusta maghiară, pînă în înălțimile 
Tatrei în luptele împotriva mașinii de război hitleriste. 
La marea paradă militară din Piața Aviatorilor, ostașii 
forțelor noastre armate au dat expresie hotărîrii de tier 
ce-i însuflețește de a întări și dezvolta aceste tradiții, 
de a fi gata în orice moment să-și îndeplinească dato
ria sfîntă de a apăra patria, cuceririle poporului român.

Demonstrația oamenilor muncii a afirmat dorința și 
hotărîrea făuritorilor de bunuri materiale și spirituale 
din țara noastră de a înmulți și spori continuu bogă
țiile țării, de a da viață cu cinste marilor obiective 
ale dezvoltării multilaterale a economiei, culturii, a 
întregii vieți sociale, stabilite de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului. Muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
țărănimea, specialiștii din diferitele domenii ale acti
vității de cercetare științifică, lucrătorii din sectorul cul
turii, învățămîntului, sănătății, artiștii, funcționarii din 
aparatul de stat — au ținut cu toții să-și rostească în 
această zi, o dată cu mîndria realizărilor, legămîntul 
de onoare de a munci cu pricepere și hărnicie pentru 
progresul și înălțarea patriei socialiste, pentru bună
starea întregului popor. Mărturie elocventă a acestei 
hotărîri o constituie succesele obținute pînă acum în 
îndeplinirea prevederilor cincinalului, importantele o- 
biective industriale care sporesc continuu potențialul 
economic al țării, noile mașini și utilaje făurite după 
cuvîntul și cerințele tehnicii moderne — succese pe care 
le-au înscris cu mîndrie pe panourile aduse la marea 
demonstrație. Înfățișînd roadele creației lor, oamenii 
muncii au dat glas convingerii adînci, statornicite trai
nic în rîndurile întregului nostru popor, că succesele 
pe care le obținem în munca pașnică, pentru înflorirea 
României socialiste sînt totodată o contribuție concretă 
la întărirea forțelor socialismului, ale păcii și progre
sului din întreaga lume. Demonstrația de 23 August 
a prilejuit o nouă afirmare a sentimentelor de frăție 
și solidaritate internaționalistă ale poporului nostru 
față de toate țările care construiesc socialismul, 
față de toate popoarele care luptă pentru indepen
dență națională și progres social, împotriva imperia
lismului și colonialismului.

Prin fiecare amănunt, prin fiecare aspect al desfă
șurării lor, demonstrațiile și adunările oamenilor mun
cii cu prilejul zilei de 23 August au ilustrat puternica 
adeziune a poporului nostru la întreaga politică inter
nă și externă a partidului, atașamentul său puternic 
față de ideile socialismului, față de cauza păcii și 
colaborării între popoare.

„Tot poporu-i strîns unit / Sub stindardul tău, partid 1" 
Pretutindeni, în Capitală sau la Baia Mare, la Tîrgu 
Mureș sau la Timișoara, la Iași și Brașov, în întreaga 
țară manifestările consacrate marii sărbători — în ca
drul cărora au demonstrat strîns uniți, alături de ro
mâni, oameni ai muncii maghiari, germani și de alte 
naționalități, — au dat acestei vii realități a patriei 
noastre o nouă și strălucită confirmare. Peste tot, în 
orașele și satele țării sărbătorirea zilei de 23 August
— sărbătoare cu caracter profund popular — a reunit 
sub semnul aceleiași bucurii de viață nouă, liberă, 
populația de toate generațiile, întregul popor ce-și 
vede împlinindu-se în patria sa socialistă de astăzi 
idealurile și năzuințele sale cele mai fierbinți. A fost 
pusă încă o dată în evidență unitatea trainică dintre 
partid, guvern și popor — unitate pe care se reazimă 
întregul edificiu socialist al țării — și care astăzi este 
mai puternică decît oricînd.

Am reținut din mulțimea de cîntece și urări ce au 
însoțit trecerea demonstranților prin fața tribunelor ur
mătoarea urare : „Să te înalți ca mîndră stea ' Româ
nie, țara mea 1” O urare care exprimă nu numai 
dorința, ci și hotărîrea neclintită a întregului popor
— reafirmată puternic cu prilejul acestei zile a Elibe
rării — de a înălța continuu patria socialistă pe noi 
culmi ale progresului și civilizației, de a asigura Ro
mâniei, națiunii noastre, viitorul de aur pe care-1 
merită.

pur- 
or- 
Ro- 
re- 
din 

bravură a arma- 
fiecare drapel ra- 

prin purtătorii lui — 
succese pe care mi-

Trec drapelele glorioase, 
tate în bătălii, distinse cu 
dinele Republicii Socialiste 
mânia. Fiecare dintre ele 
prezintă o strălucită pagină 
istoria de 
tei române, 
portează — 
despre noile 
litarii armatei noastre le-au obți
nut în mînuirea tehnicii moderne 
de luptă, în pregătirea profesiona
lă și politică, în întărirea discipli
nei și a capacității de dăruire pen
tru cauza apărării patriei.

De ce, din această fluturare de 
stindarde, ochii noștri aleg acum 
drapelul vînătorilor de munte ? 
Printr-o spontană asociație de idei, 
acești militari ai crestelor alpine 
ne reamintesc pe arcașii și vînă- 
torii domnești din oastea lui Ștefan 
cel Mare sau pe vînătorii de plai 
din Țara Românească, oșteni ce 
păzeau cu piepturile lor trecătorile 
munților, apărînd „porțile" de pia
tră ale pămînturilor românești.

Această străveche armă româ
nească a reînviat în luptele împo
triva ocupanților germani din pri
mul război mondial, cînd s-a creat 
— pe baza unei străvechi tradiții 
a luptelor alpine — corpul vînăto
rilor de munte.

îndoită aniversare 1 S-au împli
nit, în această vară, 59 de ani 
de cînd bravii noștri vînători de 
munte s-au acoperit de glorie în 
luptele de pe Valea Trotușului, a- 
părînd cu piepturile lor poarta 
Moldovei, iar prin ea onoarea Ro
mâniei. Experimentalii militari din 
corpul alpin bavarez, aduși special 
în vara Iui 1917 pe frontul din 
Moldova, au primit atunci replica 
bărbătească a vînătorilor noștri de 
munte. Pentru vitejia cu care au în
chis atunci trecătorile Carpaților, 
pentru eroismul cu care au înecat 
în sînge avîntul ocupanților, 600 
de ostași care au participat la 
luptele din august 1917 au fost 
distinși cu ordine și medalii 1

întreită aniversare — august 
1944 I Acționînd ca un singur om, 
la îndemnul comandanților lor, 
vînătorii noștri de munte au trecut, 
în august 1944, imediat la atac 
împotriva ocupanților fasciști, des- 
fășurînd o vastă acțiune de curăța
re a munților din zona masivului 
Bucegi, încheiată cu succes în nu
mai opt zile La Brașov, Bod, Ghim- 
bav și în alte localități din Țara 
Bîrsei, la Stîntu Gheorghe și Cluj, 
pe Valea Someșului, iar apoi la 
Debrețin și în Munții Tatra, vînă
torii noștri de munte și-au scris cu 
sînge vitejia, dovedindu-se un corp 
de elită al armatei române, demn 
de gloria înaintașilor. Drapelul lor, 
drapelul părinților și al strămoși
lor, a strălucit în 
Iii, el strălucește 
alte mîini, distins 
tei zile glorioase

...Trec vînătorii 
ostașii înălțimilor 
cașilor lui Ștefan 
de plai...

Eșarfe roșii învolbu
rate de vînt încadrea
ză stema P.C.R., înain- 
tînd în vasta piață ca 
un steag viu. Un grup 
de muncitori, țărani și 
intelectuali, sugerînd 
insuiecția armată de la 
23 August 1944, amin
tesc măreața zi care a 
despărțit în două nu 
numai istoria tării, ci 
și istoria acestui vechi 
colectiv muncitoresc, 
colectivul Uzinelor 
„Timpuri Noi".

Istoria acestei fabrici 
se confundă în bună 
măsură cu istoria in
dustriei românești. Pri
ma ei filă a fost scri
să în urmă cu mai 
bine de un secol, cînd 
un capitalist străin a 
deschis, pe malul Dîm
boviței. o spălătorie 
mecanică acționată de 
un cazan cu aburi. 
De-a lungul anilor, 
muncitorii fostei fabrici 
„Lemaître" au traver
sat toate etapele de 
luptă ale proletariatu
lui român împotriva 
exploatării și a șoma
jului, și-au înscris nu
mele în paginile glo
rioase ale anilor 
1918—1920, au partici
pat, sub conducerea 
comuniștilor, la marile 
greve din 1929—1933, 
plătind cu jertfe de sîn- 
ge curajul lor neînfri
cat.

Martorii acelor ani 
sînt tot mai puțini, 
dar, printre cei ce agi
tă eșarfele roșii și sa
lută cu dragoste pe 
conducătorii de partid 
și de stat aflați în tri
bună. întîlnim munci

tori vîrstnici, sub ochii 
și mîinile cărora foste
le ateliere de reparat 
locomotive s-au trans
format într-o modernă 
fabrică de motoare și 
compiesoare-

— Am început să 
lucrez în uzină în urmă 
cu 35 de ani, ne spu
ne mecanicul Petre 
Comșa. Ucenic și apoi 
muncitor, am trăit toa
te necazurile și toată 
mizeria curbelor de sa
crificiu, dar cele mai 
vii amintiri le păstrez 
din primii ani de după 
Eliberare cînd am luat 
parte la reconstrucția 
fabricii, la montarea 
primului motor semi- 
diesel de 25 C.P.

Un mare panou pur
tat în mijlocul coloa
nei consemnează suc
cesele obținute în pri
mele șapte luni ale a- 
cestui an. S-a realizat 
peste prevederile pla
nului : producție marfă 
vîndută și încasată — 
5 milioane 406 mii lei; 
beneficii — 682 mii lei. 
în ultimii cinci ani 
sarcinile de export au 
crescut de aproape 
cinci ori, astăzi mo
toarele și compresoare- 
le construite la „Tim
puri Noi" fiind expor
tate în nouă țări.

Sînt succese care 
poartă amprenta matu
rității și experienței în
cărcate de ani a aces
tor „veterani", pe piep
tul cărora strălucesc or
dine și medalii, expe
riență transmisă, prin- 
tr-o firească osmoză, 
noilor generații de

muncitori intrați pe 
poarta uzinei. De fapt, 
această uzină centena
ră respiră o viguroasă 
tinerețe, trăiește și se > 
dezvoltă sub semnul 
necontenitei înnoiri. De 
la un an la altul pro
cesul de modernizare 
a cuprins rînd pe tînd 
toate secțiile uzinei, de 
la turnătorie la grupa 
de proiectare și labo
ratorul de cercetări u- 
zinale. Au fost proiec
tate și realizate la faza 
de model funcțional 
două motoare noi a 
căror greutate specifică 
a scăzut de cîteva ori în 
raport cu cele vechi. 
Prin punerea în fabri
cație în acest an a u- 
nui nou tip de moto 
și electro-compresor se 
realizează în 1967 o 
economie de metal de 
112 tone, aducîndu-se 
în același timp îmbu
nătățiri substanțiale în 
domeniul calității și 
durabilității în exploa
tare.

Purtător al unor glo
rioase tradiții de luptă 
revoluționară, însuflețit 
azi de elanul și ener
gia proprii întregii 
noastre economii, co
lectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de 
la „Timpuri Noi" sim
bolizează în marea 
coloană din Piața Avia
torilor strînsa înlănțui
re a generațiilor vîrst
nice și tinere, care își 
dăruiesc toate forțele 
creatoare în efortul de 
industrializare socialis
tă a patriei.

Paul DIACONESCU

numeroase bătă- 
și azi, purtat de 
cu ordinul aces- 
— August 23.
de munte, frec 
trec urmașii ar
și ai vînătorilor

Paul ANGHEL

Trec unitățile de rachete

Șl A CELEI MAI TINERE 
UZINE BUCUREȘTENE

Hartă vie, dinamică, 
■multicoloră a construc
ției și creației, marea 
Piață a Aviatorilor a 
fost nu o dată marto
ra unor „premiere" de 
un farmec emoționant 
și inedit: intrarea în 
conștiința bucureșteni- 
lor a unor noi între
prinderi abia profilate 
pe orizontul industrial 
al Capitalei.

De data aceasta privi
rile tribunelor au fost 
atrase de o uriașă car
te de vizită albastră pe 
care era scris cu litere 
albe: „F.E.A. — Fa
brica de elemente pen
tru automatizare. Pro
ducția marfă realizată 
în prima lună de func
ționare — 118 la sută".

Pentru cei ce locu
iesc sau au poposit în 
ultimele săptămîni la 
capătul Căii Floreasca 
a devenit de-acum fa
miliară silueta de suplă 
noblețe arhitecturală a 
noii fabrici : originală 
construcție de prelungi 
paralelipipede orizon
tale, ecranate, placate 
în mozaic galben și al
bastru. E una dintre 
cele mai moderne clă
diri industriale din 
țara noastră, prevăzută 
în întregime cu at
mosferă climatizată, 
termostatică, cu mași
nile așezate pe supor
turi antivibrante, cu 
plafonul ca la o veri
tabilă sală de concer
te, dotat cu instalații 
de absorbție a zgomo
telor. Cîteva cifre edi

ficatoare : hala de fa
bricație se întinde pe 
o suprafață de 20 000 
de metri pătrați; nu
mai într-o secție, la 
galvanizare, lungimea 
cablurilor de comandă- 
semnalizare depășește 
jumătatea distanței 
București—Ploiești.

Prin tehnica înaltă 
cu care este dotată în
treprinderea oferă con
diții optime de lucru, 
în liniștea luminată 
fluorescent, asamblato- 
rii așezați la mese co
mode realizează așa- 
numitele „bucle" — 
cele 62 de elemente din 
care, prin diferite com
binări, se pot obține 
1 200 de variante de 
bază pentru feluritele 
sisteme de automati
zare, care devin pe zi 
ce trece mușchiulatura 
indispensabilă indus
triei moderne. Pînă în 
prezent s-au realizat 
serii „0" la 20 de ele
mente, iar o parte nu 
și intrat în producție 
curentă. în faza finală 
fabrica va realiza o 
producție anuală de 
175 milioane lei.

Ce „fee" a stat la 
leagănul acestei F.E.A. 
a modernizării indus
triei noastre ?

— Ne-a semnat ac
tul de naștere însuși 
Congresul al IX-lea al 
partidului, care a pre
văzut în documentele 
sale crearea unei ase
menea fabrici — ne 
spune tînărul director

al întreprinderii, ingi
nerul Marin Baraban- 
cea.

Dar prologul viitoa
rei istorii a acestei fa
brici a fost scris în a- 
cel august al marelui 
început de eră cînd co
muniștii, conducînd 
poporul la biruința e- 
liberării, desenau de- 
atunci, în visările loi 
lucide, contururile Ro
mâniei moderne.

...Erau vreo trei sute 
cei care înconjurau, în 
mijlocul demonstrației, 
emblema acestei noi 
citadele industriale. în 
marea lor majoritate 
tineri, abia ieșiți de pe 
băncile facultăților sau 
școlilor tehnice. Pio
nieri ai automatizării. 
Stăpîni ai automatelor. 
Creatorii lor. Aveai im
presia, contemplîndu-le 
emoția, că trăiesc un 
moment important al 
existenței lor, de care 
își vor aminti și pe ca
re îl vor povesti cînd- 
va generațiilor urmă
toare : „Cînd fabrica 
noastră a defilat întîia 
oară, la 23 August 
1967...“.

— La anul vom fi o 
mie cinci sute — îmi 
spune secretarul orga
nizației de bază, mai
strul Zaharia Doro
banții. $i privește în 
jur, parcă măsurînd de 
pe-acum locul pe care, 
peste un an, îl va o- 
ctipa colectivul F.E.A. 
în marea coloană.

Victor B1RLĂDEANU

RAZE DE SOARE

i

i

Șiruri de copii intră in timpul magnetic al 
marii sărbători. Șirurile se unesc și, in centrul 
Pieței Aviatorilor, se conturează imaginea raze
lor astrului dătător de căldură și viață. Raze 
vii, strălucitoare și dinamice înscrise de trupuri 
gingașe de copii. Flori și eșarfe multicolore flutu

ră în aer. în piață se revarsă acordurile cunoscu
te ale unui tintec îndrăgit de copii, ,,Mulțumim 
din inimă partidului", dind glas dragostei lor 
față de partidul comuniștilor, față de patria so
cialistă, recunoștinței pentru copilăria fericită pe 
care o trăiesc azi.

Din mănunchiul de raze se desprinde una} 
zecile de copii care o compun, cu brațele încărca
te de flori, urcă la tribuna centrală. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători ai 
partidului și statului îi îmbrățișează pe solii zilei 
de mîine a României. poto : M. Popescu

Tensiunea marilor creații

...Două emisfere aurii-roșcate, de 
cupru, legate printr-un fulger vol
taic — simbol al descărcărilor la 
mari tensiuni — alături de silueta 
sveltă a unei noi construcții in
dustriale ; cifrele înscrise pe acest 
panou multicolor, deschizînd co
loana specialiștilor Institutului de 
cercetare și proiectare pentru in
dustria electrotehnică, exprimă la
conic marele avînt al științei și 
culturii noastre socialiste, cutezan
ța și hărnicia harnicului detașa
ment al intelectualității românești. 
Creatori de frumuseți artistice și de 
valori științifice, mînuitori price- 
puți ai penelului ca și ai microsco
pului electronic, uniți prin efortul 
asiduu de ridicare permanentă a 
prestigiului României socialiste, 
solii acestui detașament trec rînd 
pe rînd prin fața tribunei.

Raportul lor la marea sărbă
toare capătă concizia și rigoarea 
cifrelor, forța lor generalizatoare ; 
colectivul Centrului de chimie or
ganică al Academiei a adus re
cent, pînă în faza pilot, două cer

cetări moderne, de mare însem
nătate științifică și economică — 
procedeele de preparare a gliceri- 
nei sintetice și a polietilenei amil- 
sodiu ; iar energeticienii, prin me
todele noi, superioare, de opti
mizare a bilanțului energetic na
țional, creează posibilitatea eco
nomisirii a peste 220 milioane lei, 
la care se adaugă alte milioane 
rezultate din economiile la con
sumurile specifice de combustibil. 
Sînt numai cîteva din soluțiile știin
țifice de valoare obținute în ul
tima vreme de cei 2 200 de specia
liști din rețeaua Academiei, la care 
se adaugă multe alte realizări la 
catedre, în laboratoarele marilor u- 
zine sau în institutele de cercetare 
departamentale.

Alteori, faptul individual deschi
de perspectiva unor semnificații 
mult mai largi. La I. P. A., în cin
stea marii sărbători, a fost desă- 
virșit un aparataj automatizat de 
deparafinare, dezuleiere și dezas- 
faltare destinat exportului. Ingine
rul Ioan Popescu, conducătorul co

lectivului, are abia treizeci și cinci 
de ani...

De la crearea Editurii Academi
ei au trecut numai 19 ani. Dar ten
siunea la care se consumă această 
„adolescență" este detectată pînă 
departe. Ca o dovadă a sferei 
largi de cuprindere a ideilor știin
ței și culturii românești, multe din 
cele 200 de titluri de lucrări tipă
rite anual, cărora li se adaugă 
peste 60 de publicații periodice, 
pot fi găsite astăzi în numeroase 
biblioteci de peste hotare.

Purtători ai unui bogat mesaj de 
creație și umanism, făurit cu osîr- 
die de-a lungul mai multor gene
rații înfrățite prin puterea gîndului 
și tăria simțirii, reprezentanții ști
inței și culturii românești contem
porane cristalizează pe zi ce trece 
o imagine statuară a spiritualități 
noastre, împlinind un destin și de
săvârșind o vocație.

Teodor CAZA CU 
Mihai IORDĂNESCW

In plin mers al coloanei — o de
monstrație a măiestriei sportive 

Foto : M. Andreescn
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SETILOR FĂURITE 
DE NW OMULUI

SUCEAVA (coresp. „Scîn- 
teii“). — Privind coloanele ce 
trec prin Piața Centrală a Su
cevei, de unde se vede, ca prin- 
tr-o fereastră, mîndra Cetate de 
scaun a lui Ștefan, ai senzația 
că aici și-au dat întîlnire toate 
bogățiile și frumusețile acestui 
minunat colț de țară.

Alături de muncitori, au fost 
prezenți Ia demonstrație nu
meroși lucrători ai ogoarelor 
sucevene. Care alegorice, îm
podobite cu covoare și încăr
cate cu legume, fructe și ce
reale,. au deschis coloana coo
perativelor agricole de pro
ducție din raza orașului Su
ceava. în pitorești costume 
bucovinene, țăranii cooperatori 
poartă pe brațe coșuri cu le
gume și fructe, spice de grîu, 
înfățișînd creșterea bogăției 
ogoarelor de cînd ei muncesc 
uniți, cu ajutorul mașinilor și 
al științei. Muncind cu hăr
nicie și pricepere, oame
nii muncii de pe ogoarele 
regiunii își aduc contribuția 
lor de seamă la înflorirea pa
triei socialiste.

Sub steagul marilor victorii

„Sub steagul marilor victorii, de partid înălțat"... La Cluj demonstrația oamenilor muncii a 
fost deschisă de un uriaș car alegoric înfățișînd patria noastră înălțîndu-se, sub steagul partidului, 
spre culmi tot mai înalte ale socialismului. Prin marea piață a orașului au trecut, umăr la umăr, 
într-o coloană unică, muncitori din fobrici și uzine, oameni de știință, cultură și artă, mareînd și 
prin aceasta marea importanță a colaborării dintre știință și producție, pentru progresul rapid al 
economiei noastre socialiste.

în pitorescul și varietatea costumelor și dansurilor, în urale și lozinci, exprimînd aceleași idea
luri și simțăminte, oamenii muncii români și maghiari și-au manifestat hotărîrea lor neclintită de 

a munci înfrățiți, de a-și pune întreaga lor pricepere și putere de muncă în slujba înfloririi 
patriei comune — România socialistă. Foto : R. Wagner

In fotografie : Una din 
sutele de cooperatoare 
participante la demon
strația din Piața Centrală 

a Sucevei

Sub cupola stelelor
multicolore

In întreaga țară sărbătoarea zilei 
Eliberării a continuat ca o mare pe
trecere populară aducînd în piețe și 
parcuri, în pădurile și locurile de a- 
grement din jurul orașelor sute de mii 
de locuitori la distracții, plimbări și 
spectacole.

In Capitală, pe 56 de scene au pre
zentat programe artistice colective ale 
unor mari ansambluri profesioniste — 
„Perinița", „Ciocîrlia" — sau artiști 
de la Teatrul de Comedie, „Nottara", 
Muncitoresc C.F.R., Operetă. Li 
s-au alăturat cele mai bune formații de 
amatori. Seara, însoțită de explozia 
multicoloră a focurilor de artificii, 
serbarea a continuat pe ringurile de 
dans din parcuri și piețe publice, la 
casele de cultura ale tineretului. Tea
trul „Q. Tănase" a fost organizatorul 
unui reușit spectacol carnavalesc în 
Parcul de distracții Herăstrău ; au luat 
parte peste 1 000 de artiști.

Ar mai fi de adăugat că de la dis
tracții, ca de obicei, n-au lipsit gus
tările și răcoritoarele. Alimentația pu
blică a înregistrat o impresionantă 
statistică... gastronomică : s-au consu
mat patru vagoane de crenvurști (cu 
adausul corespunzător de muștar), 145 
tone de mititei, cîrnăciori și fripturi, 
iar inevitabila sete a fost potolită cu 
peste 1 750 000 de sticle de răcoritoare.

Organizatorii au adus in parcuri și 
standuri de cărți oferind cititorilor ul
timele noutăți editoriale.

FUNDALUL UNUI
TRECUT DE LEGENDĂ

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). —
Pe meleagurile argeșene, evocatoa

re de legendă, unde cu 450 de ani 
în urmă, vestitul meșter Manole clă
dea în piatră nemuritoare măiastră o- 
peră de artă, constructorii de azi se 
mîndresc cu realizări demne de anii 
noștri. Coloanele de demonstranți din 
Pitești au purtat cu ele un panou pe 
care se afla o hartă ce înfățișa chipul 
de azi al regiunii Argeș și cel ce va 
prinde contur în perspectivă. Erau 
marcate pe hartă uzine și fabrici înăl
țate în anii industrializării socialiste 
la Pitești și în alte orașe ale regiunii, 
precum și întreprinderi care vor fi 
construite în anii următori. Uzina de 
piese Colibași, fabrica „Textila’ și 
Combinatul de industria'/zare a lem
nului Pitești s-au prezentat cu numă
rul cel mai mare de demonstranți — 
de ordinul cîtorva mii fiecare. Dar și 
realizările acestor întreprinderi sînt la 
fel de mari. Muncitorii de la Colibași 
au îndeplinit planul pe 7 luni cu 22 
de zile mai devreme, iar cei din 
Combinatul de industrializare a lem
nului au depășit cu 1,7 la sută sar
cinile la producția marfă vîndută și 
încasată. In aceste unități și în altele, 
aoțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii a dat la iveală 
noi posibilități de creștere a produc
ției și productivității muncii.

De la un an la altul, la demonstra
țiile oamenilor muncii din Pitești cu 
prilejul zilei de 23 August cresc nu-

mericește colectivele unor întreprin
deri sau apar colective noi. Așa au 
fost, anul acesta, colectivele unor noi 
unități industriale — Combinatul pe
trochimic, Fabrica de motoare electri
ce, Uzina de autoturisme, fabrica de 
stofe „Argeșeana" etc.

— Exact cu un an în urmă — ne 
spune inginerul Sava Costache, direc
torul Combinatului petrochimic — 
defilam doar cîțiva oameni. Ne sim
țeam oarecum stingheri. Acum sîntem 
600, iar în anii viitori vom ajunge la 
3 000“...

Participanții la demonstrație au a- 
sistat la evocarea unor momente din 
lupta poporului nostru împotriva co
tropitorilor, teatrul de stat din Pitești 
prezentînd în fața tribunei scene din 
piesele „Io, Mircea Voevod" (de Dan 
Tărchilă) și „Ecaterina Teodoroiu" (de 
Nicolae Tăutu). A răsunat pînă de
parte, răscolind inimile și amintirile, 
jurămîntul Ecaterinei Teodoroiu : „Jur 
să lupt pînă ce nu va mai răsuna pas 
de cotropitor pe pămîntul țării mele. 
Jur să lupt pînă ce ochii părinților 
și copiilor noștri nu vor mai fi înlă
crimați*...

Sărbătorind cu bucurie și mîndrie 
patriotică marile realizări obținute sub 
conducerea partidului, aducerile a- 
minte întăresc voința oamenilor mun
cii de a nu-și precupeți eforturile 
pentru întărirea și înflorirea patriei 
socialiste.

în Piața
Aviatorilor

(Urmare din pag. I)

A urmat apoi demonstrația oa
menilor muncii din Capitală. Co
loana este deschisă de o imensă 
pancartă pe care este înscrisă 
urarea : „Trăiască 23 August !“. Ea 
este urmată de faldurile a sute de 
steaguri roșii și tricolore. Demon
stranții poartă un medalion cu 
portretele marilor descăli ai 
proletariatului mondial : Marx, 
Engels, Lenin. O mare de steaguri 
din mătase, tricolore și purpurii, 
străjuiesc portretele membrilor 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. Alte sute de drapele ale 
partidului și țării înconjoară ste
mele Partidului Comunist Român 
și ale Republicii Socialiste Româ
nia. Lozinci înscrise pe mari pa
nouri slăvesc partidul, Republica 
noastră socialistă, unitatea între
gului popor în jurul partidului și 
guvernului nostru.

Coloane nesfîrșite trec prin fața 
tribunelor. Pe mari pancarte sînt 
purtate urări pentru întărirea uni
tății țărilor socialiste a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, saluturi frățești adre
sate oamenilor muncii din țările 
socialiste, clasei muncitoare din 
întreaga lume, popoarelor care 
luptă pentru libertate și democra
ție, pace și progres social.

Din mijlocul coloanei se înalță 
grafice care oglindesc succe
sele oamenilor muncii din Ca
pitală.

In fața tribunei oficiale, din mii 
de piepturi răsună lozinci pentru 
Partidul Comunist Român și Co
mitetul său Central. Din tribună, 
conducătorii- partidului și statului 
nostru răspund aclamațiilor en
tuziaste ale mulțimii.

Demonstranții poartă numeroa
se panouri pe care sînt înscrise 
cuvinte ce exprimă adeziunea 
întregului nostru popor față de în
treaga politică internă și externă 
a țării.

După demonstrație a urmat tra
diționala paradă a sportivilor. In 
întreaga piață au răsunat acordu
rile „Internaționalei" cu care s-a 
încheiat demonstrația din Piața 
Aviatorilor.

aniversări a eliberării României
Sărbătoarea națională a poporului roman a 

prilejuit diferite manifestări în numeroase capi
tale ale lumii,

MOSCOVA PEKIN
La recepția oferită de ambasa

dorul României, Teodor Marines
cu, au participat G. I. Voronov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri ai R.S.F.S.R., 
F. D. Kulakov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., K. F. Iliașenko, 
vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., I. I. 
Palețkis, președintele Sovietului 
Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., A. I. Mikoian. 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., L. F. Iliciov, 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., V. I. Konotop, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S., președin
tele Asociației de prietenie sovie- 
to-române, mareșalul Zaharov, 
prim-locțiitor al ministrului apără
rii al U.R.S.S., mareșalii Bagra- 
miam, Rotmistrov, Kazakov, Krî- 
lov, conducători ai unor instituții 
centrale, numeroși oameni de cul
tură și artă, ziariști sovietici.

Au participat delegația A.R.L.U.S., 
condusă de Ion Savu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
București, și delegația oamenilor 
de cultură din România, condusă 
de acad. Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor din Repu
blica Socialistă România.

Ambasadorul Teodor Marinescu a 
rostit o cuvîntare la televiziunea 
sovietică.

SOFIA
Ambasadorul României în R.P. 

Bulgaria, Ion Beldean, a ofe
rit un cocteil la care au parti
cipat : Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, Ivan Mihailov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, Ivan 
Popov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Comitetului de Stat pentru Ști
ință și progresul tehnic, Venelin 
Koțev, secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, Konstantin Tellalov, șeful sec
ției de politică externă și relații 
internaționale a C.C. al P.C. Bul
gar, membri ai C.C. al P.C. Bul
gar, ai Consiliului de Miniștri, ai 
Prezidiului și Biroului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, acade
micieni, oameni de știință și 
cultură.

Ambasadorul român, Aurel Du
ma, a oferit un cocteil, la care 
au participat Dun Bi-u, vice
președinte al Republicii Populare 
Chineze, Liu Nin-i, vicepreședinte 
al Comitetului permanent al Adu
nării Reprezentanților populari din 
întreaga Chină, Li Sien-nien și 
Sieh Fu-cih, vicepremieri ai Consi
liului de Stat, Ciang Pen, pre
ședintele comitetului revoluționar 
al Comisiei de Stat pentru știință 
și tehnică, Ciu Tu-nan, președintele 
asociației pentru relații culturale 
și prietenie cu străinătatea, Lo 
Kuei-bo, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai 
diferitelor instituții centrale. Am
basadorul Aurel Duma a rostit o 
cuvîntare la postul de televiziune 
din Pekin.

PARIS
Dr. Victor Dimitriu, ambasa

dorul României in Franța, a ofe
rit un cocteil la care au luat 
parte : Edmond Michelet, ministru 
de stat însărcinat cu funcțiunile pu
blice, Maurice Schumann, ministru 
de stat însărcinat cu cercetarea 
științifică, Edgar Faure, ministrul 
agriculturii, Franțois Missoffe, mi
nistru pentru problemele tineretu
lui și sportului, Andre Bettancourt, 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai 
Președinției Republicii și ai Preșe
dinției Consiliului de Miniștri, per
sonalități ale vieții politice și eco
nomice a Franței, Achille Peretti, 
vicepreședinte al Adunării Națio
nale Franceze, Maurice Doublet, 
prefectul Departamentului Sena, 
Lucien Neuwirth, președinte al 
Grupului parlamentar de prietenie 
Franța-România al Adunării Na
ționale, deputați și senatori, condu
cători de seamă ai unor firme și 
bănci franceze, oameni de afaceri.

TEHERAN
La cocteilul oferit de ambasado

rul României în Iran, Pavel Silard, 
au participat Amir Abbas Hovey- 
da, primul ministru al Iranului, 
Ardeshir Zahedi, ministrul aface
rilor externe, general I. Riahi, mi
nistrul agriculturii, dr. Houchang 
Haee N'ahagandi, ministrul con
strucțiilor și dezvoltării, Abbas 
Nassandi, vicepreședintele Sena
tului, dr. Manoucher Egbal, direc
tor general al companiei naționale 
de petrol, deputați, funcționari su
periori ai instituțiilor centrale.

oaspeți
aie unor

de peste hotare
Numeroase personalități de peste hotare, invitate 

»ă ia parte la marea sărbătoare a poporului 
român, au subliniat, prin cuvinte călduroase, impresia 
deosebită ce le-a produs-o demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală. Oaspeții au relevat entu
ziasmul miilor de manifestanți care au derulat 
în fața tribunelor, în mod simbolic, filmul viu al 
succeselor obținute în construcția socialismului, expri- 
mînd încrederea ți sprijinul deplin al întregului popor 
român pentru politica internă și externă a partidului și 
guvernului.

„Însemnătatea acestei sărbători — 
ne-a declarat V. N. STOLETOV, 
ministrul învățămîntului superior ți 
mediu de specialitate al R.S.F.S.R., 
deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R. — este determinată de 
însuți drumul parcurs de poporul ro
mân în cei 23 de ani care au trecut 
de la eliberare. România a înregistrat 
în acest internai de timp mari suc
cese în dezvoltarea economiei, știin
ței, culturii. Am vizitat țara dv. 
pentru prima oară în 1949 ; de 
aceea pot să-mi dau seama mai bine 
cît de mult a crescut România. Noi, 
oamenii sovietici, ne bucurăm de 
realizările poporului român și do
rim ca ele să crească cu fiecare an".

„Cunosc mai demult țara dv. — 
spunea ANDRE VIEUGUET, mem
bru supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.O. Francez. Am 
putut aprecia ritmul rapid de dez
voltare a României socialiste, ritm 
ilustrat fidel prin graficele și pancar
tele care s-au desfășurat prin fața tri
bunelor. Rezultatele concrete ale acti
vității de construcție a poporului ro
mân contribuie la sporirea puterii de 
atracție a socialismului, fiind, totoda
tă, un sprijin prețios în lupta noas
tră".

In același sens s-a exprimat și 
ISAO NAKATA, secretar al Con
gresului General al Sindicatelor din 
Japonia (S.O.H.Y.O.) : „In succesele 
obținute de poporul român în con
strucția socialistă oamenii muncii ja
ponezi afiliați la S.O.H.Y.O. văd un 
exemplu pentru ei. Pe fețele surîză- 
toare ale manifestanților, vîrstnici și 
tineri, am citit entuziasmul întregului 
popor antrenat într-o vastă activi
tate constructivă. Folosesc acest pri
lej pentru a transmite poporului ro
mân mesajul de prietenie al oame
nilor muncii din Japonia".

„Am fost impresionați — a decla
rat JULIEN BOUKAMBOU, mem
bru al Biroului Politic al Mișcării 
Naționale a Revoluției din Congo 
(Brazzaville) — de potențialul li
man și material al țării dv., reliefat 
la această demonstrație. Considerăm

că succesele și întreaga politică » 
României contribuie la întărirea și 
consolidarea sistemului socialist".

„Am venit in România pentru a 
realiza un film documentar despre 
dezvoltarea economică și socială a 
acestei țări, despre români, acești 
oameni foarte prietenoși. Sărbătoa
rea de astăzi mi-a oferit reușite sec
vențe. Cu aceste cuvinte ne-a în
tâmpinat MILO ANSTADT, regizor 
la televiziunea olandeză „VARA". 
Am cunoscut țara dv. înainte de a 
sosi aici prin manifestările ei pe 
plan internațional — a continuat 
interlocutorul. România promovează 
o politică realistă, avind ca scop a- 
propierea între Est și Vest. Popoa
rele din Europa pot și trebuie să 
depună în continuare eforturi pentru 
ca diferențele de sisteme politice să 
nu impieteze asupra dezvoltării co
operării economice și tehnico-știin- 
țifice".

Exprimîndu-și satisfacția de a fi 
prezent la sărbătoarea națională a 
poporului român, KJARTAN OL- 
FASSON, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Islanda, a ținut totodată să sub
linieze aportul pozitiv, politica con
structivă a României pe plan inter
național : „Rolul internațional al 
României în perioada actuală 
este foarte mare. Cred că țările 
mici și mijlocii, toate la un loc, 
fiecare însă văzînd cu ochii proprii 
și analiztnd cu propria lor judecată 
ce se petrece în lume, au tin cuvînt 
greu de spus în lupta pentru pace 
și colaborare internațională".

Prin numeroase lozinci, participan- 
ții la manifestațiile care au avut loc 
în Capitală și în alte Idealități din 
țară au exprimat sentimentele 
de prietenie frățească și prețuire 
ale poporului român față de po
poarele din țările socialiste, și-au re
afirmat sprijinul față de toate po
poarele care luptă pentru indepen
dență națională, pentru democrație, 
împotriva imperialismului, pentru 
progres și pace. Ei au dat glas soli
darității frățești a poporului nostru 
cu lupta eroică a poporului vietna

mez împotriva agresiunii imperialis
mului american. Printre oaspeții 
aflați în tribune am întîlnit dele
gația guvernamentală economică a 
R. D. Vietnam care se află în aceste 
zile în țara noastră. în numele dele
gației, NGHIEM BA DUC, adjunct 
al ministrului comerțului exterior al 
R. D. Vietnam, a declarat :

„Tot ce-am văzut astăzi ne-a pri
lejuit cele mai bune impresii. Mani- 
festanții, cu fețe luminoase, pline de 
bucurie, au dat curs sentimentelor 
lor de dragoste și stimă față de con
ducătorii României, de încredere in 
viitorul spre care pășesc. In uralele 
manifestanților, în glasul lor îți gă
sesc expresie cele mai calde senti
mente de recunoștință față de con
ducători pentru viața fericită pe 
care o trăiește poporul român. O ma
nifestație ce exprimă legătura de 
nezdruncinat dintre masele largi și 
partid care aplică în mod just și 
înțelept învățătura marxist-leninistă 
la condițiile specifice României, fău
rind bunăstarea poporului român. 
Totodată, Ia această sărbătoare po
porul român și-a exprimat sentimen
tele de frățească solidaritate cu popoa
rele din țările socialiste, printre care 
și cu poporul nostru. Poporului viet
namez îi sînt adresate urări de vic
torie în lupta împotriva agresiunii 
americane, pentru eliberarea țării. 
In această luptă, România ne acordă 
ajutor material și politic. Din partea 
delegației noastre adresez cele mai 
sincere mulțumiri poporului român 
pentru solidaritatea și sprijinul ce 
ni-l acordă".

„Impresii ? Mă aflu doar de două 
zile în România, iar impresiile sînt 
multe și foarte bune". Publicistul 
chilian ROLANDO CARRASCO, de 
la ziarul „EI Siglo", ne-a vorbit cu 
entuziasm despre construcțiile bucu- 
reștene, despre edificiile îndrăznețe 
și moderne ale Capitalei. „Dacă a- 
cesta a fost cadrul primului meu 
contact cu România, astăzi, la ma
rea sărbătoare a dv., am văzut 
pulsînd inima țării".

Sînt numai cîteva din multiplele 
declarații pline de căldură despre 
România, despre poporul ei. Ele 
reflectă admirația și înalta con
siderație față de rezultatele sale în 
construcția socialismului, în dezvolta
rea economiei, științei și culturii, 
față de România, înălțată pe podiu
mul progresului economic și social, 
care-i conferă un loc demn, de pres
tigiu, între națiunile lumii.

Dumitru ȚINU 
Nicolae POPOV1CI
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La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe Maurer, azi sosește la București primul 
ministru și ministru al afacerilor externe al Danemarcei, Excelența sa dl. 
Jens Otto Krag, împreună cu soția, pentru a face o vizită oficială în Ro-
mânia.

Jens Otto Krag 
s-a născut la 15 
septembrie 1914 A 
studiat 
politice, 
z’ndu-se 
blemele 
conomice. 
rioada din 
ani de după război 
a condus Consiliul 
economic al Par
tidului Social De
mocrat.

In anul 1947, 
Jens Otto Krag a 
fost numit minis
tru al comerțului, 
industriei și mari- 
nei'.' De la această 
dată a făcut parte 
aproape perma
nent din guvernele 
țării. In perioada 
1950—1953, cind 
cabinetul social 
democrat a cedat 
locul unui alt gu
vern, Jens Otto 
Krag a fost consi
lier economic al 
ambasadei Dane
marcei la Wa
shington. In anul 
1953, cind Partidul 
Social Democrat a 
constituit un nou 
guvern, a fost numit 
portofoliu și, în același an, a deve- 

■ nit ministru al muncii și al pro
blemelor economice, post pe care 
l-a păstrat pînă în 1957, cind a fost 
numit ministru al economiei exter
ne. In 1958 a devenit ministru al 
afacerilor externe, iar apoi, din 
anul 1962, de cind a fost ales pre
ședinte al Partidului Social Demo
crat, Jens Otto Krag este prim- 
ministru.

In cabinetul actual, format după 
alegerile din 22 noiembrie 1966, pe 
lingă funcția de prim-ministru, 
Jens Otto Krag ocupă și postul de 
ministru al afacerilor externe.

Relațiile romăno-daneze au avut 
în ultimii ani o evoluție pozitivă. 
Schimburile comerciale, reciproc a- 
vantajoase, au înregistrat o dezvol
tare favorabilă. Au devenit tot mai 
frecvente întîlnirile dintre oamenii 
de stat români și danezi.

O contribuție însemnată pentru 
dezvoltarea relațiilor multilaterale 
și colaborarea dintre cele două țări, 
a apropierii dintre cele două po
poare a avut vizita oficială făcută 
în Danemarca, in august 1966, de 
președintele Consiliului de Miniștri

științele 
sp ciali- 
în pro- 

vie'ii e- 
In pe- 
primii

ministru fără al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu. Discuțiile cuprinză
toare, purtate cu acest prilej, au e- 
vidențiat faptul că între cele două 
țări nu există probleme controver
sate și că prietenia și colaborarea 
dintre România și Danemarca se 
dezvoltă fructuos, pe baza respectu
lui și avantajului reciproc, a nea
mestecului in treburile interne, că 
sînt posibilități multiple pentru o 
mai largă cooperare economică, in
dustrială și tehnică, de extindere a 
schimburilor pe tărîmul cultural- 
științific.

Vizita în România a primului mi
nistru și ministru al afacerilor ex
terne al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, va contribui la întărirea în 
continuare a relațiilor dintre Ro
mânia și Danemarca, la dezvolta
rea legăturilor prietenești dintre 
cele două popoare în spiritul păcii 
și înțelegerii internaționale.

Urăm primului ministru și mi
nistru al afacerilor externe danez, 
Jens Otto Krag, un călduros bun 
venit în țara noastră.

MALI

întreaga putere 
a fost preluată 
de Consiliul Național al 
Apărării Revoluției

BAMAKO 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Mali, Modibo 
Keita, a declarat că Biroul Politic al 
Uniunii sudaneze, partidul politic 
care exercită puterea în această țară, 
nu se mai bucură de încrederea or
ganizațiilor democratice și, în conse
cință, Consiliul Național al Apărării 
Revoluției a hotărît să-și asume toa
te puterile. Consiliul își extinde au
toritatea asupra tuturor organelor 
partidului și statului.

Președintele a adăugat că aceste 
măsuri nu au nici o influență asu
pra politicii de neutralitate pozitivă 
promovată de Republica Mali.

Din Consiliul Național al Apărării 
Revoluției fac parte, în afara pre
ședintelui republicii, .Modibo Keita, 
principalii membri ai guvernului, șe
ful statului major al armatei și repre
zentanți ai sindicatelor și mișcării de 
tineret

FESTIVITĂȚILE
DIN AFGANISTAN

KABUL 24 (Agerpres). — La 23 
august poporul afgan a sărbătorit 
a 48-a aniversare a independenței 
țării. Cu acest prilej, în piața Ak- 
bar-han din Kabul a avut loc o 
paradă militară. înaintea începerii 
parăzii, regele Afganistanului, Mo
hammed Zahir Shah, a rostit o 
cuvîntare în care a relevat că, în 
eei 48 de ani de dezvoltare inde
pendentă, țara a realizat progrese 
însemnate în toate domeniile de 
activitate și mai ales în ceea ce 
privește crearea unei economii na
ționale independente.

Referindu-se la politica externă 
a țării sale, Mohammed Zahir 
Shah a arătat că Afganistanul ur
mează o politică de pace, de ne
amestec în treburile interne ale 
altor țări, de neaderare la blocuri 
militare.

întrevedere 
Tito - Longo

BELGRAD 24 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Tanlug, miercuri 
a avut loc o întrevedere între Iosip 
Broz Tito, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, și Luigi 
Longo, secretar general al Partidului 
Comunist Italian, care se află la 
Brioni. Au fost de față Mialko Todo- 
rovici, secretar al Comitetului Execu
tiv al C.C. al U.C.I., Petar Stambo- 
lici, membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., și alte persoane oficiale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă tovărășească, prietenească.

0 serie de acorduri de 
colaborare între Polonia și 
Țările Beneluxuluiau fost se
nate la Varșovia. După cum anunță a- 
genția P.A.P., a fost încheiat 
un acord polono-olandez cu pri
vire la colaborarea în domeniul cul
turii, un acord privitor la colaborarea 
în domeniul economic, industrial și 
tehnic. A fost semnat, de asemenea, 
un protocol comercial între Polonia 
și Uniunea economică Benelux.

Cu victoria greviștilor s-a 
încheiat acțiunea revendicativă de 
două săptămîni a muncitorilor belgieni 
de la fabrica din Gentbrugge a compa
niei „Kottonier Hantauss". în timpul 
grevei, muncitorii n-au părăsit incinta 
fabricii, protestînd în felul acesta îm
potriva intenției administrației de a în
chide întreprinderea și de a concedia 
pe salariați.

incetezE bombardamenteie
S. I). A. asupra R. D. Vietnam11

® DECLARAȚIA M.A.E. AL R. D. VIETNAM ® MA
NIFESTAȚII DE PROTEST IN DIFERITE ORAȘE 
ALE LUMII

HANOI 23 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Repu
blicii Democrate Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care se 
arată că în zilele de 21, 22 și 23 au
gust avioane americane au efectuat 
atacuri asupra unor regiuni popu
late și obiective economice din cen
trul și de la periferiile orașului 
Hanoi. în aceste zile au fost atacate, 
de asemenea, sate din districtele 
Dong Anh, Gia Lam și Thanh Tri. 
Peste 100 de civili au fost uciși sau 
răniți, numeroase clădiri, printre

Sărbătoarea națională 
a Uruguayului

Astăzi este sărbătoarea națio
nală a Uruguayului. La 25 au
gust 1825, după o îndelungată 
luptă împotriva dominației străi
ne, poporul Uruguayan cucerește 
o importantă victorie, intrată în 
istoria sa drept cel mai însemnat 
eveniment — proclamarea Uru
guayului ca stat independent.

în decursul celor 142 de ani 
care au trecut de la această 
dată memorabilă, harnicul po
por Uruguayan a depus eforturi 
susținute pentru propășirea țării 
sale. Posedînd întinse pășuni 
și cîmpii roditoare, economia 
Uruguayului este axată, mai 
ales, pe cultivarea pămîn- 
tului și creșterea animalelor. 
Industria țării se bazează și 
ea în cea mai mare parte pe 
produsele agrare. Totodată, în 
țară se dezvoltă, alături de in
dustria prelucrătoare, industria 
de construcții. Uruguayul mani
festă preocupare pentru ridica-

rea nivelului asistenței medi
cale, dezvoltarea învățămîntului.

In politica sa externă Uru
guayul militează pentru respec
tarea dreptului popoarelor la au
todeterminare și își manifestă o- 
poziția față de planurile de crea
re a așa-numitelor forțe inter- 
americane, concepute ca mijloc 
de presiune și intervenții în tre
burile interne ale țărilor latino- 
americane.

între România șl Uruguay exis
tă relații prietenești, care se 
dezvoltă în folosul ambelor po
poare. O contribuție importantă 
la extinderea acestora a consti
tuit-o hotărîrea celor două țări 
de a ridica misiunile diploma
tice la rangul de ambasadă.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului Uruguayan, poporul 
român îi adresează calde felici
tări și îi urează noi realizări pen
tru prosperitatea patriei sale.

sare un templu și Catedrala cen
trală din Hanoi, au fost avariate, se 
arată în declarație. Astfel, sublinia
ză declarația, în ultimele două săp
tămîni, aviația americană a inten
sificat bombardamentele asupra 
Hanoiului, înmulțind crimele îm
potriva poporului vietnamez. Agre
sorii americani au încălcat în mod 
grosolan acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam și 
cele mai elementare principii ale 
dreptului internațional.

Relevînd că o dată cu atacurile 
Inumane ale aviației americane a- 
supra Hanoiului, agresorii sporesc 
neîncetat efectivul trupelor lor, in
tensifică folosirea gazelor toxice, 
bombardează satele și masacrează 
populația Vietnamului de sud, de
clarația cere ca agresorii S.U.A. să 
pună capăt războiului împotriva 
poporului vietnamez, să înceteze 
definitiv și necondiționat bombar
damentele și toate actele de război 
împotriva Republicii Democrate 
Vietnam, să fie retrase trupele a- 
mericane și satelite din Vietnamul 
de sud, să dea poporului vietnamez 
posibilitatea de a-și rezolva singur 
problemele interne.
ra Liga internațională a dreptu- 
““ rilor omului a dat publicității 
la Paris o declarație în care con
damnă bombardamentele aviației 
S.U.A. asupra teritoriului R. D. 
Vietnam și cere poporului ameri
can să se opună continuării agre
siunii din Vietnam.

JȚTj In fața ambasadei americane
* de la Oslo, un grup de tineri 
norvegieni a manifestat împotriva 
agresiunii din Vietnam.

țSS Conferința organizației reli- 
gioase americane „Menninite", 

care reunește 100 000 de membri, 
a adoptat în cadrul Congresului 
său general o rezoluție în care 
condamnă politica americană in 
Vietnam.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a sărbătorii naționale a 

Republicii Socialiste România, în numele poporului vietnamez, al 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale, al 
guvernului Republicii Democrate Vietnam și al nostru personal, vă 
adresăm dv. și prin intermediul dv., poporului frate român, Partidului 
Comunist Român, Marii Adunări Naționale și guvernului Republicii 
Socialiste România felicitările noastre cele mai călduroase.

în cursul celor 23 de ani, poporul român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a obținut succese importante în construirea bazei 
tehnico-materiale a socialismului. în prezent Republica Socialistă Ro
mânia are o industrie și o agricultură dezvoltată. Nivelul de trai mate
rial și cultural al poporului român crește fără încetare.

Poporul vietnamez se bucură din toată inima de victoriile strălu
cite ale poporului frate român și vede în aceasta o contribuție pozitivă 
în întărirea lagărului socialist în salvgardarea păcii în Europa și în 
lume, în construcția socialismului și în lupta contra agresiunii ameri
cane. în lupta sa națională, poporul vietnamez a beneficiat întotdeauna 
de sprijinul și de ajutorul prețios al poporului român, al Partidului 
Comunist Român, al Marii Adunări Naționale și al guvernului Repu
blicii Socialiste România. Cu acest prilej exprimăm sincerele noastre 
sentimente de gratitudine. Urăm poporului român să obțină succese 
importante în realizarea planului cincinal 1966—1970, destinat dezvol
tării rapide a economiei naționale, impulsionării desăvîrșirii construc
ției socialiste în România.

Fie ca prietenia și cooperarea frățească dintre popoarele noastre 
să se consolideze și să se dezvolte tot mai mult.

HO ȘI MIN TRUONGH CHINH
Președintele Președintele

Republicii Democrate Vietnam Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam

FAM VAN DONG 
Prim-ministru al guvernului 

Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării României, vă 

adresăm și transmitem prin intermediul dv., întregului popor român, 
felicitările și salutările noastre frățești.

In spiritul prieteniei tradiționale dintre țările noastre, felicităm 
poporul român frate, Partidul Comunist Român și pe dv. personal pen
tru succesele obținute în dezvoltarea țării dv. și vâ urăm noi succese în 
desăvîrșirea construcției socialiste.

Credem că ideile și scopurile noastre comune vor contribui la vic
toria idealurilor socialismului în lumea întreagă.

ANTONIN NOVOTNY JOZEF LENART
Prim-secretar al Comitetului Prim-ministru al guvernului 

Central al Partidului Comunist Republicii Socialiste Cehoslovace 
din Cehoslovacia,

Președintele R. S. Cehoslovace
BOHUSLAV LASTOVICKA 

Președintele Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste

Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
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al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
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Excelențelor lor
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI -

Am onoarea să vă transmit un mesaj cu prilejul celei de a 23-<a ani
versări a eliberării României. în numele poporului sud-vietnamez, al 
Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud și în numele meu personal, adresez călduroase felicitări Excelen
țelor Voastre, Partidului Comunist Român, guvernului și poporului Repu
blicii Socialiste România.

în cursul ultimilor 23 de ani, sub conducerea Partidului Comunist 
Român și a guvernului Republicii Socialiste România, eroicul și harni
cul popor român a obținut mari succese în construirea unei țări prospere 
și fericite, transformînd România, altă dată săracă, într-o țară socialistă 
cu o economie dezvoltată și completă, eu forțe puternice pentru apărarea 
națională, cu un nivel de viață material și cultural care crește neîncetat.

Poporul și Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud se 
bucură sincer de aceste mari succese. Poporul și Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud mulțumesc sincer partidului, guvernu
lui și poporului român pentru sprijinul călduros și ajutorul activ acordat 
luptei noastre patriotice împotriva imperialismului american.

Cu această ocazie urăm poporului român să dezvolte rezultatele stră
lucite obținute în cursul primului an al cincinalului 1966—1970 șl jă 
obțină noi succese și mai mari în cursul anului viitor, contribuind activ 
la apărarea păcii mondiale.

Urăm ca prietenia și solidaritatea dintre popoarele sud-vietnamez și 
român să se întărească neîncetat și să se dezvolte.

NGUYEN HUU TH O 
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

BUGUREȘTI
In numele poporului din Cuba, al Partidului Comunist șl guvernului 

revoluționar vă transmitem dumneavoastră șl prin dumneavoastră po
porului frate român mesajul nostru de felicitare cu ocazia sărbătoririi 
celei de a 23-a aniversări a eliberării naționale de sub jugul fascist. Cu 
această importantă ocazie vă reînnoim sentimentele noastre de cea mal
înaltă consJ.derațlune și prietenie.

Dr. OSVALDO 
DORTICOS TORRADO 

Președintele Republicii Cuba

Comandant
FIDEL CASTRO RUZ 

Prim-ministru 
al guvernului revoluționar 

Havana

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republlali Socialiste România, 
adresez Excelenței Voastre viile mele felicitări. Bucurîndu-mă de fericita 
dezvoltare a relațiilor amicale dintre țările noastre, alătur urările mele 
cele mal sincere pentru fericirea dv. personală și pentru un viitor fericit 
poporului român.

CHARLES DE GAULLE
Președintele Republicii Franceze

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Prilejul Sărbătorii Naționale îmi oferă fericita ocazie de a mă face 
interpretul pe lîngă Dumneavoastră, Domnule Președinte, al urărilor 
poporului italian șl ale mele personal pentru prosperitatea Republicii 
Socialiste România și pentru binele personal al Excelenței Voastre.

GIUSEPPE SARAGAT 
Președintele Republicii Italiene
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BUGUREȘTI

Cu prilejul sărbătorii dv. naționale, a 23-a aniversare a eliberării 
României, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Albania, precum și în numele nostru personal, vă 
adresăm dv. și prin dv. poporului frate român felicitări și urări cordiale. 
Poporul albanez se bucură de succesele realizate de poporul român în 
construcția socialistă a țării și îi urează din toată inima să obțină noi 
victorii pentru dezvoltarea armonioasă și pentru prosperitatea Repu
blicii Socialiste România. Ne exprimăm convingerea că prietenia tra
dițională și colaborarea frățească dintre popoarele noastre se vor dez
volta și întări continuu spre binele lor comun.

ENVER HODJA HADJI LLESHI
Prim-secretar Președintele

al Comitetului Central Prezidiului Adunării Populare
al Partidului Muncii din Albania a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Socialiste România vă rog 
să primiți, Domnule Președinte, felicitările mele cordiale și cele mai 
bune urări pentru binele dumneavoastră personal și pentru fericirea 
și prosperitatea poporului României.

FREDERIK
Regele Danemarcei

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România rog 

pe Excelenta Voastră să primească felicitările mele cele mai cordiale 
pentru fericirea dv. personală și pentru un viitor fericit al poporului 
român.

Doctor FRANZ JONAS 
Președintele Federal 
al Republicii Austria
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