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ROMĂNIEI TIE SUB

JUGUL EASCISEORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
IYOO *

Tribuna oficială In timpul dcrnoiwtrafiei oamenilor muncii din Capitali, Foto: G. VINȚ1LĂ

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

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

XXII-a aniversări a eliberă
rii României de sub jugul 
fascist, luni după-amiază a 
avut loc, în marea sală a Pa
latului Republicii, adunarea 
festivă organizată de Comite
tul orășenesc București al 
P.C.R. și Comitetul executiv al 
Sfatului popular al Capitalei.

Pe fundalul scenei, dominat 
de faldurile îngemănate ale 
drapelelor patriei și partidu
lui, era înscrisă urarea : „Tră

iască 23 August". Alături, 
Stema Republicii Socialiste 
România sub care se aflau da
tele aniversării: 1944—-1966.

Cei peste trei mii de parti
cipant au salutat cu căldură 
la sosirea în sală pe membrii 
conducerii de partid și de stat 
ai țării noastre.

In aplauzele puternice ale 
celor prezenți în prezidiu au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe

Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Alexandru 

Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Constantin Dra
gan, președintele Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Dumitru 
Popa, prim-secretar al comite
tului orășenesc de partid, Ion 
Cosma, președintele Sfatului 
popular al Capitalei, Suzana 
Gîdea, președinta Consiliului
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CUVl'NTAREA TOVARĂȘULUI
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ILIE VERDEȚ
Tovarăși,

Aniversăm anul acesta pen
tru a 22-a oară eliberarea pa
triei de sub jugul fascist, ma
rea sărbătoare națională a po
porului român. Entuziasmul cu 
care oamenii muncii dau viață 
programului înfloririi multila
terale a țării, elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului, 
sporește strălucirea istoricelor 
evenimente din august 1944 
care au deschis drumul glorios 
al făuririi României socialiste.

Este meritul nepieritor al 
partidului nostru, că, în îm
prejurările creșterii rezistenței 
naționale împotriva ocupanți- 
lor germani, ale adîncirii cri
zei regimului de dictatură fas
cistă, ale înfrângerilor grele 
provocate armatelor hitleriste 
de către Armata Sovietică, a 
înfăptuit sarcina de mare răs
pundere de a schimba cursul 
istoriei României. Bizuindu-se 
pe clasa muncitoare, pe masele 
populare în plină efervescență 
revoluționară, folosind starea 
de spirit antihitleristă din 
rîndurile armatei, Partidul Co
munist Român a unit într-o 
largă coaliție toate forțele pa

triotice și democratice, pe toți 
cei interesați în doborîrea re
gimului antonescian și în în
toarcerea armelor împotriva 
Germaniei naziste, asigurînd 
succesul deplin al insurecției 
armate antifasciste. Continua
tor al celor mai bune tradiții 
revoluționare și progresiste ale 
poporului român, partidul a fă
cut cu strălucire dovada ma
turității sale politice, a capa
cității de mobilizare și condu
cere a maselor, a priceperii de 
a-și elabora strategia și tac
tica pornind de la condițiile is
torice concrete, de la realitățile 
societății noastre.

Alăturîndu-se coaliției anti
hitleriste, a cărei principală 
forță era Uniunea Sovietică, 
România a pus în slujba cau
zei drepte a războiului anti
fascist toate resursele sale ma
teriale și umane, întregul po
tențial militar, aducîndu-și 
contribuția la marea victorie 
asupra Germaniei naziste. Nu 
se vor uita niciodată patrio
tismul înflăcărat de care au 
fost însuflețite armata și for
mațiunile patriotice în zilele 
insurecției, eroismul ostașilor 
români și sovietici în luptele

comune împotriva hitlerismu- 
lui, spiritul de abnegație și sa
crificiu al oamenilor muncii 
din uzine și fabrici, al țăra
nilor, intelectualilor, care nu 
și-au precupețit eforturile în 
înfăptuirea înflăcăratei che
mări a partidului „Totul pen
tru front, totul pentru vic
torie".

Insurecția armată de Ia 23 
August a pus în mișcare toate 
energiile poporului, a trezit 
și a ridicat masele largi la 
creația istorică conștientă. Ea 
a marcat o cotitură de excep
țională însemnătate în viața 
poporului român, a însemnat 
începutul revoluției populare, 
antiimperialiste, al unei etape 
noi în dezvoltarea României.

în condițiile grele de ruină 
și haos economic, cînd sabo
tajul și uneltirile reacțiunii în
greunau eforturile de recon
strucție și sporeau suferințele 
poporului, clasa muncitoare, în 
frunte cu comuniștii, a unit în 
jurul său masele cele mai largi 
și, înfrîngînd împotrivirea par-
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PARADA MILITARĂ
Șl DEMONSTRAȚIA
OAMENILOR MUNCII

DIN CAPITALĂ
23 August 1966. Cel de-al XXII-lea an de tinerețe fără 

bătrînețe a patriei, născută din lupta partidului, a poporului, 
în aceste zile fierbinți de august, a adunat în dimensiunile 
sale fapte și evenimente ce vor rămîne neșterse în memoria 
noastră, a contemporanilor, vor trezi în conștiința generațiilor 
care din respect și admirație pentru cei care au deschis spre 
viitor drum luminos, de glorie, pentru poporul român. Este 
anul celei de-a 45-a aniversări a Partidului Comunist Român, 
partidul care ne-a dat perspectiva luminoasă a mersului nostru 
înainte, este primul an al noului plan cincinal, în care toate 
eforturile creatoare ale poporului sînt concentrate într-un 
nestăvilit elan creator ce va da viață vastului și însuflețitorului 
program de dezvoltare multilaterală a țării conceput de 
Congresul al IX-lea al partidului.

Aceste semnificații profunde, aceste coordonate ale vieții de 
astăzi, socialiste, și-au pus amprenta pe întreaga sărbătoare 
care a reunit zeci și zeci de mii de oameni în marea Piață a 
Aviatorilor, locul, devenit tradițional, unde își dau întîlnire 
bucureștenii pentru a-și împărtăși bucuria împlinirilor, victo-

Recepție cu prilejul
zilei de 23 August

rlllor dobîndite. Simțămintele lor sînt redate de mari urări, 
cuvinte de slavă închinate partidului, patriei, poporului, cuvinte 
ce sînt înscrise la înălțimea tribunelor, dominînd întreaga 
piață.

La tribuna principală, sub o mare stemă a Republicii Socia
liste România, încadrată de datele festive 1944—1966, stă 
înscrisă urarea scumpă tuturor: „Trăiască 23 August, ziua 
eliberării patriei noastre de sub jugul fascist l“. Deasupra celor
lalte tribune se află portretele marilor dascăli ai proletaria
tului mondial — Marx—Engels—Lenin, precum și pancarte cu 
urările: „Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România !*, „Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat al poporului, inspiratorul și orga
nizatorul tuturor victoriilor noastre J“, „Trăiască poporul 
român — constructor al socialismului l“, „Trăiască unitatea 
țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale !“, „Trăiască pacea și prietenia între popoare l“. Drapele 
roșii și tricolore întregesc imaginea festivă a marii piețe.

în tribune se află conducători ai instituțiilor centrale 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 comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist, fruntași în întrecerea socialistă din 
întreprinderile bucurestene, 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 diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România, atașați militari și alti membri 
ai corpului diplomatic

Sînt prezenți, de asemenea, numeroși oaspeți de peste hotare 
aflați în țara noastră.

în piață se aflau aliniate trupe ale forțelor noastre armate.
La ora 8, cu aplauze și aclamații puternice, îndelungate, sînt 

întîmpinați conducătorii partidului și statului nostru.
în tribuna oficială au luat loc tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 

Chivu Stoica. Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol. 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu. Petre

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Con
siliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România au oferit o recepție 
în seara zilei de 23 August cu 
prilejul celei de a XXII-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul 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 guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, deputați 
ai Marii Adunări Naționale, 
generali, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
șefi ai cultelor, ziariști 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, prie
tenească.

(Agerpres)

Borilă, Constantin Drăgan, Alexandru Moghioroș, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R.. membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai guvernului.

în sunetele prelungi de trompete, care anunță începutul festi
vității, general colonel Ion Ioniță, adjunct al ministrului forțe
lor armate ale Republicii Socialiste România, însoțit de coman
dantul parăzii, general maior loan Șerb, trece în revistă tru-
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Parada militară
și demonstrația■* ->

•f ••oamenilor muncn
din Capitală
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pele care prezintă onorul, le salută șl le felicită cu prilejul 
celei de-a XXII-a aniversări a eliberării României de sub 
jugul fascist. Militarii răspund cu urale puternice. Adjunctul 
ministrului forțelor armate urcă apoi la tribuna oficială.

In imensa piață răsună solemn acordul Imnului de stat al 
Republicii Socialiste România. în același timp se trag 21 de 
salve de artilerie în cinstea zilei cu care a început, o nouă eră 
în istoria României.

începe parada militară.
In frunte blocuri de paradă, de o simetrie perfectă, formate 

din elevii Academiei Militare Generale, ai școlilor militare su
perioare de ofițeri, ai liceelor militare, din infanteriști, vînători 
de munte, grăniceri, marinari, militari din trupele Ministerului 
Afacerilor Interne. Pe mătasea drapelelor tricolore este înscrisă 
cu litere de aur însăși misiunea armatei noastre : „Pentru pa
tria noastră, Republica Socialistă România'1.

își fac apoi apariția unități mecanizate. Primul batalion este 
ambarcat pe mașini blindate pe roți, de construcție specială. 
Unele subunități defilează la bordul unor autoamfibii pe șenile.

Alte batalioane dau onorul de pe platformele unor puternice 
autocamioane. Un amănunt semnificativ: ostașii aceștia parti-

DE PARTID CONDUS, POPORUL
cipă și la turnarea filmului românesc „Dacii", reînviind pe 
peliculă chipurile ostașilor lui Decebal, ai lui Fusus și Traian. 
Imaginea aceasta are în miezul ei forță de simbol : la capătul 
a 19 veacuri, ei sînt purtătorii și continuatorii virtuților mili
tare cele mai înalte ale străbunilor din care s-a născut poporul 
român.

Ultimul batalion al coloanei mecanizate este format din 
ostașii trupelor de desant parașutare.

In acest timp văzduhul prinde să vuiască. Formații de avi
oane supersonice săgetează cerul zburînd la joasă înălțime. 
Primul reactor își schimbă brusc direcția și, . rintr-o cuteză
toare evoluție, se înalță pe verticala cerului ca o rachetă țîșnită 
năpraznic de pe o nevăzută rampă de lansare. Pe măsură ce 
se scurg minutele, parada crește în amploare, conturînd și mai 
viguros înzestrarea modernă a armatei noastre, forța ei 
combativă în continuă creștere. Trece torentul de oțel al arti
leriei. Apoi se perindă prin fața tribunelor rachete antitanc 
dirijate, aruncătoare de mine cu reacție — 32 guri de foc pe o 
singură mașină — obuziere de mare calibru, tunuri antiaeriene 
automatizate, și imense tunuri-obuziere tractate de adevărate 
fortărețe pe șenile.

Pe mătasea drapelelor care flutură în fruntea unităților sînt 
prinse înalte ordine ale Republicii, unele răsplătind eroismul 
manifestat de ostașii acestor unități în marile lupte și bătălii 
purtate pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist, altele 
consemnînd merite deosebite în întărirea puterii de apărare a 
României socialiste.

Asemenea distincții sînt văzute și pe drapelul care flutură pe 
prima mașină de luptă ce deschide acum defilarea tancurilor. 
Vechiul Regiment 2 Care de Luptă, decorat cu ordinul „Apărarea 
patriei", pe care Ziua Victoriei l-a găsit dincolo de pădurea 
vieneză, este acum o unitate modernă, înzestrată cu tancuri 
perfecționate.

Cu defilarea unităților de rachete antiaeriene și tactice, care 
conjugă la modul superlativ bătaia la distanțe mari cu precizie 
de milimetru, parada militară a luaț sfîrșit.

In întregimea ei, ea a constituit o demonstrație grăitoare a 
faptului că istoricele cuceriri socialiste ale oamenilor muncii, 
libertatea șl independența patriei sînt apărate cu pricepere și 
devotament de forțele armate ale țării. Alături de- armatele 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia, de armatele 
tuturor țărilor socialiste, brava și puternica noastră armată, 
multilateral pregătită, înzestrată cu armament și tehnică de 
luptă de prim rang, slujește cu vrednicie și înaltă răspundere 
măreața cauză a socialismului și a păcii.

Coloanele

*******************

în Piața Aviatorilor intră 
marile coloane muncitorești, 
vestindu-și apariția încă de 
departe printr-un torent ne- 
sfîrșit de urale și ovații. Zeci 
și sute de uzine și instituții, 
reprezentînd toate ramurile 
economiei, prefigurează — 
prin contribuția adusă la o- 
pera de industrializare socia
listă a țării — coloanele Ro
mâniei Socialiste.

Capul coloanei este domi
nat de o imensă pancartă pe 
care se află înscrisă urarea : 
„Trăiască 23 August", în urma 
căreia flutură flamurile a sute 
de steaguri roșii și tricolore. 
Demonstranții poartă portre
tele lui Marx, Engels, Lenin. 
Ei au venit, de asemenea, la 
demonstrație cu portretele lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ale 
membrilor Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ste
mele partidului nostru și ale 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Sînt purtate pancarte cu 
urări pentru întărirea uni
tății țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, cu salu
turi frățești adresate oameni
lor muncii din țările socia
liste, clasei muncitoare din 
întreaga lume, popoarelor care 
luptă pentru libertate, demo
crație, pace și progres^ social.

Demonstranții poartă nu
meroase panouri pe care sînt 
înscrise cuvinte care exprimă 
adeziunea întregului nostru 
popor față de politica externă 
a țării,. în centrul căreia 
află întărirea relațiilor 
prietenie și colaborare 
țească cu toate țările

cu oamenii muncii care trec 
prin fața tribunelor.

Trei coloane, reprezentînd 
trei din cele mai mari uzine 
bucureștene — Grivița Roșie, 
23 August și Timpuri Noi — 
deschid, în mod simbolic, de
monstrația oamenilor muncii. 
Numele lor poartă în sine, de 
fapt, ștafeta istoriei... Grivița 
Roșie prezintă, în mod suges
tiv, contribuția sa la opera de 
industrializare socialistă a 
țării. Pe un car alegoric pri
vim harta patriei. Dint.r-un 
punct luminos, reprezentînd 
Bucureștiul, pornesc în toate 
direcțiile săgeți care indică 
șantierele industriei chimice, 
pe care uzina bucureșteană 
le-a înzestrat cu utilaje și in
stalații : Tr. Măgurele și Ora
dea, Craiova și Tg. Mureș, Pi
tești și Borzești... Ritmurile 
industriei chimice — dintre 
cele mai înalte pe economie, 
22 la sută în șesenalul înche
iat — își au izvorul și în ca
pacitatea acestui destoinic co
lectiv, care a sporit și diver
sificat an de an producția de 
utilaje chimice.

Bilanțul Uzinei 23 August 
este dominat de prima victo
rie a cincinalului : asimilarea 
înainte de termen a locomo
tivei diesel hidraulice de 1250 
CP. Și, în timp ce prima lo
comotivă se pregătește să 
plece în cursele de probă, 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii uzinei văd gata, și sînt 
pregătiți pînă la ultimul amă
nunt 
toate 
ferite 
cinai.

întreaga demonstrație a oa
menilor muncii din Capitală 
s-a desfășurat, de fapt, sub 
semnul unei permanente con
fruntări a prezentului cu vii
torul. Fiecare întreprindere, 
fiecare colectiv de muncă — 
știe acum, în mare și în a- 
mănunt, în urma noii planifi
cări initiate de partid, ce are 
de făcut pînă în 1970. Atmos
fera cincinalului — pregătită 
de marile dezbateri care au 
avut loc în întreprinderi — 
este trăită acum la timpul 
prezent. întreprinderile din 
orașul București, raportează 
îndeplinirea planului, pe 7 
luni, la producția globală cu 
102 la sută, la producția marfă 
cu 101,8 la sută, la producti
vitatea muncii cu'"" 
sută.

Viitorul — deși e
5 ani — a intrat în prezent. 
Fabrica de mașini unelte și 
agregate București a asimilat, 
în primele 7 luni, 3 din agre-

a-

pentru execuția lor, pe 
cele 540 de LDH de di- 
tipuri prevăzute în cin-

centru și mai puternic, mai 
înfloritor al industriei con
structoare de mașini. In pri
mul an al cincinalului aici se 
realizează întreaga produc
ție de tractoare a țării, două 
treimi din cea de autovehi
cule, motoare și rulmenți.

Pe prima treaptă a cinci
nalului — cele 7 luni care s-au 
scurs din acest an — con
structorii de mașini brașo
veni au înscris cu litere ma
juscule : sarcinile au fost în
deplinite. Gîndurile și hotă- 
rîrea lor se îndreaptă, trecînd 
prin fața tribunei, către ulti
ma treaptă a cincinalului — 
anul 1970. Călăuză în acest 
drum le sînt hărnicia, price
perea, bogata experiență pe 
care au acumulat-o și, așa 
cum rezultă din graficele pe 
care le poartă în coloane, 
două cifre semnificative : 
27 500 tractoare și 37 000 de 
autocamioane. Atît vor pro
duce anual cele două uzine 
brașovene — Tractorul și 
Steagul roșu în 1970.

Veștile primite de la Galați 
au temperatura oțelului. Con
structorii marelui combinat 
siderurgic au defilat cu senti
mentul satisfacției că cea mai 
mare parte din obiectivele 
construite se află acum pe 
verticală : laminorul de tablă 
groasă, sectorul de furnale, 
laminorul Sleping, centrala 

, termo-electrică, fabrica de 
oxigen. Constructorii — și 
printre ei și un tînăr foarte 
destoinic, betonistul loan Cră
ciun, care împreună cu bri
gada sa a turnat la fundația 
combinatului peste 90 000 mc
— apropie prin 
prin munca lor 
așteptată : anul 
trul siderurgiei 
va muta la Galați.

Chimia — departe de a mai 
avea un singur centru — s-a 
ramificat în toată țara și a- 
nunță în fiecare an noi me
sageri. Chimiștii combinatului 
de îngrășăminte azotoase din 
Tg. Mureș au obligat insta
lațiile, prin priceperea și com
petența lor, să lucreze la 
parametrii proiectați în fa
bricile de acid azotic și azo
tat de amoniu numai după 12 
zile de la punerea în funcțiu
ne. Cei de la Dej au produs
— și ei au închinat această 
victorie'zilei de 23 August — 
primele zeci de mii de tone 
de hîrtie. Cei de la Craiova 
au raportat că numărul fa
bricilor care produc în ma
rele combinat de la Ișalnița 
se ridică acum la 6.

...Graficele șl carele alego
rice prezentate în toate ma
rile coloane muncitorești, — 
în rîndurile cărora s-au aflat 
și muncitori care s-au ridicat 
cu arma în zilele fierbinți de 
august ale insurecției — în 
toate regiunile și raioanele 
țării, au dat în mod sintetic 
dar fidel imaginea caracte
rului dinamic al economiei 
noastre, au demonstrat că 
pulsul industrializării — me
reu proaspăt și nesecat dato
rită politicii științifice a par
tidului — circulă, cu aceeași 
intensitate, prin toate verte
brele României socialiste.

îmbrăcați în pitoreștile 
costume naționale, specifice 
locurilor, în ritmul tarafuri
lor și iureșul horelor — ne 
transmit corespondenții noștri 
— grupuri de oameni ai mun
cii de pe ogoare au purtat pe 
brațe în această zi roadele 
muncii lor: snopi aurii de 
grîu, coșuri pline de fructe 
aromate și legume — simbo
luri ale vredniciei lor.

La Galați au defilat me
canizatori de la S.M.T. Tu- 
lucești, G.A.S. Foltești, țărani 
cooperatori de la renumitele 
cooperative agricole din Pe- 
chea, Tudor Vladimirescu, In
dependența, Șivița, și din alte 
comune. Lucrătorii ogoarelor 
regiunii Galați raportează că 
în cinstea marii sărbători au 
terminat primii din tară ară
turile de vară.

Hotărîrile Congresului al 
IX-lea al partidului, preve
derile planului cincinal, mă
surile privind organizarea, 
conducerea și îndrumarea 
agriculturii cooperatiste de 
către Uniunile cooperativelor 
agricole — au dat un nou 
impuls modernizării și dez
voltării pe o treaptă superi
oară a agriculturii ; s-au în
treprins acțiuni și s-au făcut 
eforturi pentru folosirea mai 
rațională a pămîntului, pentru 
mecanizarea complexă și chi
mizarea producției agricole 
precum și pentru extinderea 
suprafețelor irigate.

...In ritmul brîului bănățean, 
în jocul de culori al costume
lor. se perindă prin fața tri
bunei lucrătorii din agricultura 
orașului și regiunii Banat. 
Reîntîlnim vechi cunoștințe : 
cooperatorii de pe vestita 
„Sosea a milionarilor". Hăr
nicia tradițională a țăranilor 
cooperatori bănățeni se oglin
dește în recoltele bogate obți
nute la hectar. Unități frun
tașe : cooperativele agricole 
Freindorf, Dumbrăvița, Căr- 
piniș, deținătoarea Ordinului 
muncii clasa I primit la Con
gresul de constituire a Uniunii 
cooperativelor agricole.

Reprezentanții celor care 
își desfășoară activitatea pe 
ogoarele rodnice ale regiunii 
Oltenia, au adus cu ei, 
înscrise în grafice și tablouri 
sinoptice uriașe, perspectivele 
dezvoltării impetuoase a agri
culturii regiunii în următorii 
ani: vor lua ființă încă 10 
S.M.T.-uri care vor primi 
peste 4 500 tractoare, aproape 
3 000 combine, peste 2 700 se
mănători și alte mașini agri
cole.
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Swâ semnul 

hărniciei

gafele cincinalului : mașina 
orizontală de frezat, strungul 
Carussel de 1 000 și strungul 
Carussel de 1250 milimetri. 
Alături de cele trei agregate 
trebuie să punem și numele 
a trei dintre oamenii care au 
adus cea mai mare contribu
ție la asimilarea lor : proiec
tantul Ion Săndulescu, strun
garul Ion Iordan și montato- 
rul Constantin Nedelcu, toți 
prezenfi în coloană.

Confruntarea prezentului 
cu viitorul continuă... Fiecare 
colectiv ține să demonstreze, 
prin forța vie a faptelor, 
startul bun pe care l-a luat în 
înfăptuirea cincinalului. Pro
ducția de cazane cu abur a 
Uzinei Vulcan va crește în 
cincinal cu 434 la sută. Pri
mele tipuri de cazane —
nunță un grafic purtat în a- 
ceastă coloană — au și fost 
asimilate. Producția de ener
gie electrică va crește în pe
rioada 1966 — 1970 cu 33—34 
miliarde kWh. Un grafic pur
tat în coloana Institutului de 
studii și proiectări hidroener
getice arată că numai în 
primele 7 luni au fost insta
late grupuri energetice însu- 
mînd peste 700 MW, în timp 
ce pe planșetele proiectanti- 
lor au început să prindă con
tur noile hidrocentrale : 
tru,' Someș, Sebeș, Șiret 
Argeș-aval...

Maiștrii Simion Tătar 
Vasile Duma au defilat pen
tru prima dată de 23 August 
în București. Vechi meșteri 
în cetățile de foc ale Hune
doarei și Oțelului roșu, ei au 
adus experiența și tradiția 
meseriei lor în cea mai tînără 
inimă a siderurgiei românești, 
uzina metalurgică București. 
Ei au trecut prin fața tribu
nei cu sentimentul unei duble 
satisfacții : siderurgia româ
nească a produs pentru pri
ma dată — și la asta au con
tribuit și ei — oteluri de ca
litate superioară forjate în 
piese mari, iar cuptorul elec
tric de 50 de tone — primul 
din secția oțelărie — 
în producție cu 5 zile 
vreme.

...Privirile se opresc 
asupra unui car alegoric, 
înfățișează, pe conturul 
hărți a patriei, obiectivele in
dustrializării socialiste înfăp
tuite de poporul nostru în cei 
22 de ani de la 
bilim legătura, 
lui în coloana 
rești, cu toate 
demonstranți ale tării.

Brașovul s-a prezentat 
această demonstrație ca

Lo-
Și

și

faptele lor, 
zilnică, data 
1970 cînd cen- 
românești se

din

vorba de

nou
El 

unei

a intrat 
mai

eliberare. Sta- 
prin prezența 
de la Bucu- 
coloanele

de-

tori

se 
de 

fră- 
t____ . socia
liste. în același timp, România 
promovează relații multilate
rale cu toate . statele, indife
rent de orînduirea lor social- 
politică, în spiritul principii
lor coexistenței pașnice.

Din mulțimea care flutură 
buchete de flori roșii, galbene 
și albastre, care alcătuiesc un 
imens tricolor, răsună con
tinuu puternice ovații pentru 
România Socialistă, pentru 
partid și guvern. Aclamați cu 
căldură și dragoste, conducă
torii de partid și de stat 
schimbă saluturi prietenești

La această sărbătoare, la 
București ca și la Iași, Cluj, 
Oradea, Brașov, Constanța, 
sint prezente, purtate de crea
torii lor, semnele de belșug al 
ogoarelor. Tinere femei, îm
brăcate în pitoreștile costume 
naționale ale Bărăganului, 
poartă pe umeri coșuri încăr
cate cu roade, snopuri de 
spice. Un grup de țărani 
cooperatori duc o mare pan
cartă pe care stă scris : 
„Trăiască și să se întărească 
alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea munci
toare !*.

Munca plină de abnegație a 
țărănimii muncitoare, pu
ternicul sprijin acordat de 
statul nostru socialist pentru 
dezvoltarea bazei tehnice ma
teriale a agriculturii. înzes
trarea ei cu mașini și utilaje 
agricole moderne, perfecțio
nate, de mare randament, 
aplicarea consecventă a prin
cipiilor cointeresării materiale 
a țărănimii ca și aplicarea în 
producție a științei și tehnicii 
înaintate, ridicarea calificării 
profesionale și chimizarea 
ogoarelor, au făcut ca tran
sformarea socialistă a agri
culturii să fie însoțită de creș
terea continuă a producției 
agricole. Ca urmare a crește
rii producției cerealiere și ani
maliere, veniturile țărănimii 
s-au dublat.

r

Pe
estra
dele

Mărturie a bucuriei de a trăi și munci în România 
socialistă, cîntecul și jocul au răsunat pe întreg cuprinsul 
patriei la marea sărbătoare a Eliberării. Bogatul program 
cultural-artistic și sportiv desfășurat în zilele de 23—24 
august, in parcuri, case de cultură, pe estradele în aer 
liber, s-a bucurat de o mare participare a tineretului. 
Carnavalurile și serbările cîmpenești organizate de comi
tetele U.T.C. au cunoscut exuberanta anilor tineri.

Ca o explozie de sentimente

Scurt popas la Casa de cultură a 
tineretului din raionul Nicolae Băl- 
cescu. Traversează cerul sălcii de 
ioc strălucitoare, aruneînd crengi 
pline de culori peste oraș. Din 
toate unghiurile se desfășoară 
mari pînze de basm. Un arc de 
poartă suplu, sub doua tur
nuri ascuțite închipuie aici, la 
casa de cultură, intrarea vîrștei 
noastre vii înti-un castel. Dincolo 
de el terasa verde, arbori, lampioa
ne, măști, romantica estradă din
tre sălcii, muzică, dans. Peste 2 500 
de tineri, toți parcă din oglinzi, 
căci își seamănă, își împrumută 
unii altora emoția, bucuria, vese
lia aceea lăuntrică, pe care o pri
lejuiește o asemenea seară de car
naval, pe care o prilejuiesc de 
fapt toate asemenea seri distracti
ve atunci cînd sînt bine și cu fan
tezie organizate. Iar fantezia aici 
n-a lipsit. Un program de aproape 
o noapte care cuprinde momente 
folclorice și de muzică ușoară, 
dans și demonstrații sportive, ia
răși dans și concursuri distractive, 
momente de revistă cu artiștii a- 
matori ai casei de cultură, cu for

mațiile ei artistice aflate în carna
val, dans iarăși, prezențe actori
cești și solistice cunoscute, momen
te de circ, dans, iarăși dans, vo
ioșie — un asemenea program te 
solicită și îți place, nu-l uiți după 
aceea și mingii gîndul repetării lui 
cîl maj des cu putința. Recunoști 
în această armonioasă mișcare de 
ritmuri și sunete, o străduință a or
ganizatorilor împlinită acum si o 
mulțumire fireasca. Redactorii de 
la radio veniți aici după interviuri 
căutau locuri de liniște pentru în
registrarea exactă a opiniilor celor 
prezenți, a cuvintelor lor emoțio
nate. Și nu se putea decît într-o ca
meră, înăuntru, fiindcă, afara, gră
dina era o explozie de sentimente, 
a muzicii toată, a dansului și a 
îndrăgostiți!or. Ghirlande mari de 
lumini aureolează grădina, adie o 
răcoare plăcută prin aer. și iotul 
e sincer. Autentic ca însăși tine
rețea în cumpăna ej dc august. 
Multi dintre cei prezenți aici lua
seră parte, dimineața, la demons
trația oamenilor muncii, pariind in
tim fiecare certitudinea propriilor 
sale eforturi. Izbînzil? lui și ale ce-
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Laboratoarele 
științei 

lucrează 
pentru 

înflorirea 
patriei

...Trec prin fața tribunelor 
oamenii de știință și cultură, 
continuatorii tradițiilor pro
gresiste ale înaintașilor știin
ței și culturii românești. Pan
carta care a deschis coloana 
lucrătorilor Academiei Repu
blicii Socialiste România sin
tetiza sugestiv prevederile ce
lui de al IX-lea Congres al 
partidului cu privire la dez
voltarea cercetării științifice 
și folosirea pe scară tot mai 
largă a realizărilor științei în 
producția materială, în tehni
că și cultură. Ca urmare a 
acestor prevederi, în anul care 
a trecut de Ia Congres s-a 
constituit Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, adevărat 
forum al științei românești; 
s-a adoptat planul de cerceta
re științifică pentru anii 1966- 
1970, muncă complexă, între
prinsă, pentru prima dată, în 
scopul orientării în perspecti
vă a cercetării științifice. Ne 
atrage cu deosebire atenția o 
prevedere pe care o trans
criem : în anii cincinalului, 
numărul cercetătorilor care 
lucrează în institutele acade
miei va crește cu 42 la sută. 
Ce perspective minunate pen
tru cei care, studenți încă, bat 
Ia porțile științei! Pentru că 
„dacă vrem într-a.devăr să 
ridicăm știința din țara noas
tră la un nivel din ce in ce 
mai înalt, să facem ca ea să 
țină pasul cu dezvoltarea 
științei contemporane, — a 
spus tovarășul Nicolac Ceau- 
șescu la ședința plenară a 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice din iulie a.c. 
— trebuie să antrenăm în a - 
ceasta muncă un număr din 
ce în ce mai mare de cadre 
tinere. Numai așa știința noa
stră va putea să progreseze".

Prin Piața Aviatorilor con
tinuă Să treacă în coloane 
compacte cercetători din di

lora-n mijlocul cărora lucrează. Ți
neri muncitori, ingineri și tehnici
eni de la marile întreprinderi ale 
raionului, Combinatul de cauciuc 
Jilava, cel de la Autobuzul și Da
nubiana, de la Dîmbovița, Flacăra 
roșie și altele. Elevi ai școlilor

medii și profesionale din raion. 
Toii laolaltă, într-un viu circuit 
de lumină și de sentimente, își 
petreceau seara aici, într-un șuvoi 
de entuziasm și tonică frumusețe, a 
vîrstei.

Carnavalul de la „Poarta sărutului"

Lacul Tei, complexul cultural 
sportiv universitar Ia 24 au
gust, ora 9 seara. In ma
rele decor natural de pe ma
lurile lacului Tei pătrundem într-un 
„imperiu*1 carnavalesc, amestecați 
printre cei 3 000 de studenți — in
vitau la marea petrecere, croită 
după dimensiuni pantagruelice, in
trăm la carnaval, prin „Poarta 
sărutului" (aici iiecare „mască" car- 
navalescă trebuie să plătească un 
tribut), și, întîmpinati de maestrul 
de ceremonii, precum cavalerii de 
odinioară, trecem prin șirul lung 
de iete frumoase cu ilari de muș
cată în cosite, îmbrăcate în ii șl 
catrințe, pină ajungem în centrul 
carnavalului, la „matele pavoaz". 
Sălciile aplecate pe marginea lacu
lui sini'încărcate de ghirlande mul
ticolore, în iiecare tufiș clipește 
cile un licurici „electrificat" alb, 
verde sau roșu, proiectoarele pun 
în lumină toate iormatiile artistice 
studențești — laureate cu ocazia 
diverselor concursuri și festivaluri, 
acum aplaudate îndelung de către 
studenli. După o sîrbă si o perrni- 

verse domenii de activitate, 
raportând cu mîndrie succe
sele obținute, transcriindu-și 
intențiile și programul de vii
tor în limbajul sobru dar eloc
vent al cifrelor. Iată-i pe 
geologi purtînd un grafic su
gestiv : pînă în 1970 volumul 
de lucrări în geologie va creș
te cu 119 la sută ; producti
vitatea muncii cu 114 la sută ; 
pe grafic, o săgeată coborind 
vertiginos indică prețul de 
cost care va scădea pînâ la 
92 la sută. Inginerii, proiec- 
tanții și arhitecții Institutului 
de 9tudii și proiectări hidro
tehnice au îmbogățit coloana 
manife9tanților cu machetele 
celor mai importante realizări 
din ultimii ani precum și a 
obiectivelor care vor căpăta 
contur în anii cincinalului : 
recunoaștem ușor machetele 
hidrocentralelor de la Bicaz 
și Sadu, admiram vastele 
construcții de Ia Porțile de 
Fier și de pe Argeș.

In coloanele demonstranților 
se află, ca de obicei, oamenii 
de cultură. Demonstrează 
membrii redacțiilor literare, 
lucrătorii editurilor, ai studio
urilor cinematografice ai ra
dioului și televiziunii. Din
colo de pancarte, de grafice 
și machete s-a făcut simțită 
năzuința fierbinte a oamenilor 
de cultură de a-și pune toate 
forțele în slujba poporului, de 
a-și folosi toate cunoștințele 
și întreg talentul pentru înflo
rirea patriei noastre socialiste.

„Ei una sînt 
cu țara, 

fereastră 
de nădejde"

Citisem în „Viața studen
țească" rândurile emoționante 
ale unei fete — studenta\Ana 
Maria Pop de Ia Institutul po
litehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ din București: „Simt ne
voia să mulțumesc partidului 
așa cum îi mulțumesc tatei,

fă, cinlale de taratul Casei de cul
tură a studenților — poposim îm
preună cu ceilalți ia cherhanaua 
de pe malul lacului unde se irig 
crapi la proțap — pescuifi (lucru 
sigur I) din fundul lacului — de 
scafandri tocmili special pentru a- 
ceasta treabă. După care, împreună 
cu prietenii Iui Rabelais (— „Gur- 
gantua et Pantagruel'), închinăm o 
cupă de licoare adusă din podgo
riile tării. Un arlechin ne atrage a- 
tentia că sîntem in tara gurmanzi
lor — și că oricine intră aici tre
buie să recile o poezie de-a lui 
Francois Villon — studentul.

La un „colt de tară" veselă — 
Don Quijote, cavalerul generos ră
tăcitor — cere sprijinul cîtorva pi
tici și trupa lui „Albă ca Zăpa
da" ca să-și salveze „dulcineea" 
din „ghiarele" unor... jordele dc 
trandafiri.

$1 așa mai departe, scene după 
scene, rod a! glndirii acestor năs
trușnici organizatori, a căror fante
zie a fost pusă, cu generozitate, la 
dispoziția tineretului universitar 
venit să petreacă la acest carna
val 

în momentele noastre de inti
mitate : îi mulțumesc pentru 
tot ce a făcut pentru mine, 
pentru ce sint și pentru ce 
voi fi"... Acolo, in marea pia
ță a demonstrației, am simțit 
gindul acesta amplificat de 
13Q000 de ori — ridicat Ia 
scara întregii noastre studen- 
țimi.

...Un fapt semnificativ : cifra 
110 000 se repetă ca un leit
motiv. O poartă înscrisă pe 
pancarte uriașe viitorii ingi
neri o poartă viitorii ar- 
hitecți, viitorii profesori, vii
torii agronomi, viitorii me
dici, viitorii artiști. 110 000 !... 
C’ifra are valoare concre
tă ; ea reprezintă numă
rul de specialiști eu pre
gătire superioară care vor ab
solvi in anii cincinalului fa
cultățile. Și are valoare dc 
simbol; ea însumează cunoș
tințele, energiile, pasiunile și 
talentele — călite la flacăra 
anilor de Studenție — care în
tre 1966—1970 se vor alătura 
efortului colectiv al poporului. 
Privim coloanele studenților. 
Tinerii din facultățile bucu- 
reștene și-au înscris pe grafice 
mândria, entuziasmul, gându
rile. Săgeți „de foc" țîșnesc 
către anul 1970. Din indici de 
pian se conturează chipul vii
tor al patriei noastre. 16 Ro
mânii într-una ! — arată sta
tisticile care compară de cite 
ori va crește producția indus
trială a țării față de 1938. Des- 
cifrind în textele planului cin
cinal dinamica unor ample 
prefaceri, studenții anticipea
ză — înscriind pe grafice — 
viitoarele lor locuri de mun
că : sute și sute de uzine și 
fabrici noi, grădini, podgorii, 
cîmpuri străbătute de mașini 
agricole modeme, școli, spita
le, instituții de artă — o țară 
în floare și încărcată de rod 
bogat.

în Piața Aviatorilor primim 
legătura telefonică cu Timi
șoara. Corespondentul nostru 
Ion Marin Almăjan ne vor
bește dintr-un centru univer
sitar unde în 1944 exista un 
singur institut de învățămînt 
superior — Școala politehnică 
— ce avea doar trei facultăți, 
cu trei secții de specializare. 
Acum în Timișoara sînt patru 
institute cu 20 de facultăți și 
44 de secții de specializare. 
Numărul studenților a crescut 
la peste 12 000 iar al cadrelor 
didactice la peste 1 400, dintre 
care numeroși academicieni, 
membri corespondenți ai Aca
demiei, 42 doctori docenți, 75 
dootori în științe. Aportul a- 
cestora la dezvoltarea științei 
românești și internaționale

Interviu la Arcul de Triumf

Ora 17 și 30 de minute. Venim' 
de la serbarea cîmpenească , din 
pădurea Băneasa. In dreptul Arcu
lui de Triuml ne atrage atenția 
un grup mare de tineri. îmbrăcați 
în costume populare, oltenești și 
oșenești cate încarcă de zor în 
mașini instrumentele muzicale fă
cute piramidă sub un salclm.

— Permiteți-ne, trei întrebări...
—■ Trei, dar să fie scurte că 

sîntem foatte- grăbiți I
— Cine sînteți, de unde veniti. 

unde mergeți ?
— Sîntem echipele de dansuri 

și tarafuri de muzică populară ale 
căminelor culturale din comunele 
CiorogîrlacZurbana și Dragomir,eșți

„Și-s sori de noapte, luminindu-și..."

Decorul, fără să vrei, ți-aminteș- 
te refrenul acela naiv și de cinci 
lumea: „In Spania sînt castele I 
cu turnuri și crenele..." Și o măr
turisită dorință te face să crezi că, 
oricum, printre măștile și costu
mația de Carnaval va apare și fi
gura bonomă a Iui Don Quijote și 
expresia mucalită a Iui Schancho 
Panza, și atîtea alte personaje ce
lebre din cărțile îndrăgite.

Nu sîntem nici în studiourile de 
televiziune și nici pe vreun pla
tou de filmare. Cele două turnuri 

este marcat de numeroase lu
crări susținute la diverse con
ferințe, editate în țară sau 
străinătate. Numai în cadrul 
Institutului politehnic au fost 
rezolvate peste 240 teme știin
țifice solicitate de întreprin
deri din regiune și din țară. 
Au crescut și s-au îmbunătă
țit condițiile de studiu și trai 
ale studenților, mărturie stind 
noul și modemul local al Uni
versității, noul local al Facul
tății de construcții, cele 194 de 
laboratoare utilate după ce
rințele exigente ale științei și 
tehnicii contemporane, com
plexul social studențesc, cu- 
prinzind 10 cămine și o can
tină. Corespondentul nostru 
transmite că studenții timișo
reni care trec prin fața tribu
nei oficiale se mîndresc cu 
faptul că din 1945 și pină in 
prezent pe porțile facultăților 
au ieșit 11 000 de ingineri. 2 600 
medici și medici veterinari, 
3 200 profesori.

Alte corespondențe telefo
nice — din Iași, Cluj, Brașov. 
Studențimea raportează par
tidului că aportul pe care cei 
110 000 de specialiști îl vor 
aduce la desăvârșirea socialis
mului în patria noastră va fi 
de cea mai înaltă calificare. 
Este o aspirație crescută din 
realitate, purtînd optimismul 
împlinirii în ea.

„Simt nevoia să mulțumesc 
partidului așa cum îi mulțu
mesc tatei, în momentele noas
tre de intimitate"... Acolo, în 
marea piață a demonstrației, 
am simțit gindul acesta am
plificat de 130 000 de ori.

Toate florile 
acestei veri

Ce splendidă imagine !..’. în 
piața imensă, „răsare" un 
uriaș nufăr alb. în fața tribu
nei oficiale își desface peta
lele, dintre care se ivesc, sem- 
nalizînd cu stegulețe tricolore, 
un băiat și o fetiță îmbrăcați 
în costume naționale. Acorduri 
de trompetă străbat zarea, 
începe demonstrația pionieri
lor — tulburătoare împletire 
de gingășie și frumusețe.

Piața Aviatorilor se trans
formă ad-hoc într-un sugestiv 
tablou care prezintă suita ac
tivităților pionierești. Un car Fotografii de ION CUCU

Vale. Am susținut pină. acum pro
grame artistice în. aer liber la pă
durea Pustnicu și Andronache. 
Mergem- să mai dăm, pină în sea
ră, un program artistic în cartierul 
Drumul Taberei.

— Și ■ acasă cine a rămaa ?
— Alte formații I Sînt acum a- 

colo, la o mare serbare cîmpeneas
că, echipele artiștilor amatori de 
la Uzina de mașini electrice-Bucu- 
rești și taraful Casei de cultură • a 
raionului 16 Februarie.

— Dar, mîine, 24 august, ■ unde 
vă mai duceți ?

— ...Era vorba doar de treț în
trebări...

care străjuiesc intrarea înlr-olume 
a culorilor șl dansului reprezintă 
doar poarta. La casa de cultură a 
tineretului din raionul Tudor Via- 
dimirescu a început carnavalul. In 
fruntea participanților, patruzeci de 
tineri și tinere în costume de epo
că deschid serbarea. De o parte și 
de alta a culoarului halebardieri 
încruntați de circumstanță și gravi 
prin tradiție străjuiesc „cetatea" 
veseliei. Trompeții vestesc invitați- 
lor începutul. Dincolo de măști si 
de fantezia decorurilor, ceea ce era 

naval la care sosesc — în- 
tr-o caleașca de aur trasă de 
gize — Făt Frumos și Ileana 
Cosînzeana. Focuri de tabără, 
excursii, concursuri sportive 
și de orientare turistică, ex
pediții pasionante pe urmele 
unor evenimente memorabile 
din istoria patriei, vizitarea 
muzeelor, șezători, seri de 
basm, de cintece și poezie. 
Sint activități îndrăgite de 
pionieri și care de la toamnă, 
o dată cu intrarea în vigoare 
a noilor acte statutare ale 
mișcării pionierești, vor de
veni și mai bogate și mai a- 
tractive. Cuprinzând între co
ordonatele lor toate aceste 
ipostaze ale cotidianului copi
lăriei — stimularea pasiunii 
pentru învățătură, educarea 
în spiritul patriotismului so
cialist, cultivarea unor senti
mente ca cinstea, curajul, 
prietenia, dragostea față de 
muncă —■ noile acte statutare 
conturează premizele unei ac
tivități creatoare, activitate 
care să capete ecou în sufle
tul copiilor, să țină seama de 
larga lor inițiativă.. Este încă 
o dovadă a grijii partidului 
și statului pentru copiii țării, 
în ochii pionierilor care tre
ceau mîndri prin fața tribune
lor, în ochii pionierilor care au 
adus flori — parcă toate flo
rile acestei veri — oferindu-le 
cu simplitate și emoționantă 
dragoste conducătorilor de 
partid ți de stat, citeam recu
noștința pentru această ne
mărginită grijă. „Slavă Țării 
Românești, scump partid să 
ne trăiești" — scandau cu 
nestăvilit elan sute și sute de 
copii — expresie a dragostei 
lor pentru minunata Românie 
și puternicul său partid con
ducător.

l/asfa arenă 
a voinței

Parada sportivilor a durat 
aproape o oră. O oră în care 
au evoluat cei mai buni spor
tivi ai țării aducînd cu , ei, pe 
carele alegorice, cupe, medalii, 
trofee sportive. Uriașa co

lesne de ghicit, atmosfera .de. bună 
dispoziție, devine lege. La ea con
cură muzica și dansul. Ritmuri mo
derne alături de clasica legănare a 
valsului, un Arlechin’și o'Colorii- 
bină n-au nimic împotriva twistu- 
lui. • Ca și o mască veselă, de bu
fon, și nostalgia imediată a tangou-

Printre eroii copilăriei noastre

Din parcul Vitan —' unde am 
lăsat să anime veselia opt ■ formații 
artistice de amatori, ale întreprin
derilor bucureștene, trecem prin 
piața „Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
inundată de oameni și cîntec. Pe 
scenă,1 taraful casei de ' cultură' a: 
raionului 16 Februarie. In toată 
piața : „Perinița". Din Cișmigiu se 
aude focul „bateriilor" care trag 
în cer rachete multicolore și, 
ploaie de licurici, luminoși.

Am ajuns la grădina , M.I.C.M. 
din calea Victoriei după ce' trom- 
peții deschiseseră petrecerea,. la 
parada măștilor. Un șir. nesfîrșit 
de măști — care închipuiau .eroii 
din cărțile unei mari biblioteci — 
defilau, printre copaci, fintîni ar
teziene și. lampioane colorate. Apoi' 
fiecare erou se îndeletnicea cu 
munca ce- i-o „fixase" cîndva auto

loană a sportivilor care a tre
cut prin fața tribunelor întru
chipa o vastă arenă sportivă 
în continuă mișcare. Această 
arenă sportivă ilustrează cum 
nu se poate mai bine locui pe 
care-1 ocupă sportul în viața 
tineretului patriei noastre so
cialiste. în marea coloană 
erau prezenți sportivi care 
dețin titluri de campioni mon
diali, olimpici și europeni, fapt 
ce ilustrează pregnant ascen
siunea activității sportive de 
masă și de performanță : Io- 
landa Balaș, voleibaliștii cam
pioni europeni, rugbiștii gri- 
vițeni, luptătorii și halterofilii. 
A constituit un moment im
presionant, de profundă emo
ție, apariția în coloana spor
tivilor a canotorilor noștri, 
care au adus țării încă cinci 
titluri mondiale. Nu trecuseră 
decît poate 24 de ore de la 
ultimul start al marii compe
tiții de pe lacul Grunau și 
Vernescu, Sciotnic, Ivanov, 
împreună cu coechipierii, tre
ceau prin fața noastră, adu
cînd în Piața Aviatorilor de 
ziua Eliberării buchetul stră
lucitor al celor cinci medalii 
de aur.

...în grupuri compacte defi
lează prin marea piață atleți, 
handbaliști, rugbiști, cicliști, 
fotbaliști, voleibaliști, aviatori, 
turiști sau alpiniști, sportivi 
ai marilor cluburi bucureș- 
tene — Rapid, Dinamo, Steaua, 
Progresul, Olimpia, Metalul 
sau Constructorul.

Muncitori, elevi sau stu
denți, ei pășesc împreună 
demonstrând astăzi, aici, ca în 
fiecare zi pe stadioane, împli
nirea năzuințelor de care 
sînt animați prin valorificarea 
condițiilor optime create, pen
tru dezvoltarea pasiunii, a 
dragostei pentru muncă și în
vățătură, pentru sport.

Reportaj realizat de : VASI- 
LE CĂBULEA, CONSTAN
TIN PRIESCU, LIDIA POPE
SCU, VASILE RANGA, MA- 
RIETA VIDRAȘCU, ADRIAN 
VASILESCU, și corespondenții 
regionali ai ziarului.

lui. E. o scurtă Istorie a dansului, 
reluată mereu de la început sub lu
minile colorate ale proiectoarelor. 
Competiție fără arbitri, dansul în
coronează totuși, pentru a nu știu 
cita oară, „P'erinița" pe primul loc. 
Pe estradă, soliști amatori și profe
sioniști, .își predau uni! altora șta
feta melodiilor.

rul cărții: Lungită — păsărifă 
culegea de prin pomi baloanele 
umflate și Ie spărgea, Făt-Frumos 
se lupta cu zmeul și-1 învingea, 
iar după luptă, victorios și galant, 
a invitat la dans pe Ileana Cosîn- 
zeana. Albă ca 2ăpada aștepta pe 
cei șapte pitici, duș! sg asculte 
„prelegerile" despre vitejie ale ba
ronului Munchaunssen, picat din 
lună cu un satelit.. O seară întrea
gă printre.eroii copilăriei noastre... 
Atmosfera de basm a acestui car
naval se poate rezuma și altfel, 
prin clteva prozaice cifre : pentru 
decorarea copacilor- s-au folosit 
5 km de ghirlande colorate iar în 
părul și pe umerii dansatorilor au 
căzut 3 kg de aonfeti.

ION MARCOVICI 
TUDOR STĂNESCU



TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Rom&n

Tovarășului CIIIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor so
vietic, transmitem poporului frate român și dv. personal felici
tări cordiale cu prilejul sărbătorii naționale — cea de-a 22-a ani
versare a eliberării României de sub jugul fascist.

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

Republica Socialistă România, participant activ al organiza
ției Tratatului de la Varșovia, înfăptuiește o politică externă 
pașnică în interesul colaborării internaționale, păcii și socialis
mului.

Consfătuirea de la București a Comitetului consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la Varșovia care a adoptat în 
unanimitate hotărîri în cele mai actuale probleme ale situației 
internaționale contemporane — asigurarea păcii și securității în 
Europa și sprijinirea poporului vietnamez în lupta împotriva a- 
gresiunii S.U.A. — a constituit o nouă dovadă importantă a 
unității și coeziunii țărilor socialiste.

Relațiile de prietenie frățească între popoarele sovietic și ro
mân se întăresc și se dezvoltă neabătut pe baza marxism-leni- 
nismului și a principiilor internaționalismului socialist, a egali
tății și întrajutorării tovărășești în interesul Republicii Socia
liste România și Uniunii Sovietice, al întăririi continue a unită
ții țărilor socialiste, în numele socialismului și păcii pe pămînt. 
Oamenii sovietici se bucura în mod sincer de rezultatele muncii 
rodnice a poporului român, de realizările lui în construcția so
cialistă.

Vă dorim, dragi tovarăși, tuturor oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă România noi succese în construirea socialismu
lui, în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia și colaborarea mul
tilaterală între popoarele sovietic și român !

L. BREJNEV N. PODGORNII
Secretar general Președinte al Prezidiului

al C.C. al P.C.U.S. Sovietului Suprem al U.R.S.S,

A. KOSIGIIIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

1966—1970 în vederea accelerării desăvîrșîrii construcției so
cialiste.

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

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

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Cbmitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

în numele poporului chinez, al Partidului Comunist Chinez 
și al guvernului chinez, transmitem poporului român, Parti
dului Comunist Român și guvernului Republicii Socialiste 
România felicitări fierbinți cu ocazia sărbătorii naționale a 
României.

Sub conducerea Partidului Comunist Român și a guvernului 
român, harnicul și talentatul popor român, promovînd o linie 
independentă și de sine stătătoare, a obținut mari succese jn 
opera de construire a socialismului. In prezent poporul român 
luptă cu încredere deplină pentru îndeplinirea noului plan 
cincinal. Poporul chinez urează poporului român noi succese.

Poporul român a dus o luptă neîncetată împotriva impe
rialismului, pentru apărarea păcii în întreaga lume, pentru 
apărarea independenței și suveranității țării sale. El și-a adus 
contribuția folositoare la apărarea normelor relațiilor dintre 
partidele și țările frățești. In lupta revoluționară îndelungată 
s-a închegat prietenia profundă între popoarele Chinei și Româ
niei. In ultimii ani, prin eforturile comune ale celor două 
părți, relațiile de prietenie și de colaborare între țările noastre 
în domeniul politic, economic, cultural, al științei și tehnicii 
au cunoscut o dezvoltare continuă.

Sîntem convinși că prietenia dintre partidele și popoarele 
Chinei și României, relațiile de prietenie și de colaborare din
tre cele două țări se vor întări și dezvolta zi de zi pe baza 
marxism-leninismului și a principiilor internaționalismului 
proletar.

MAO TZE-DUN 
Președintele 

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez 

CIU DE 
Președintele Comitetului 

Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină

LIU ȘAO-ȚI
Președintele 

Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI 
Premierul 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

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 Parti
dului Comunist Român, întîmpină sărbătoarea națională cu 
noi succese remarcabile în dezvoltarea economiei, științei și 
culturii, în ridicarea nivelului 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 Bulgaria și în Republica Socialistă 
România.

Vizita făcută în Bulgaria de către delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Socialiste România, în septembrie 
1955, 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 po
poarele din întreaga lume.

Să trăiască și să înflorească în veci prietenia frățească din
tre popoarele bulgar și român, dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă România.

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului 

Comunist Bulgar 
și președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Popu,are 

Bulgaria

Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a eliberării României, 
vă transmitem dv. cît și întregului popor român un cordial 
salut tovărășesc și sincere felicitări. Cu prilejul unei aniversări 
atît de importante pentru dv., apreciem din nou prietenia 
dintre țările noastre cu convingerea că relațiile noastre și 
colaborarea reciprocă se vor lărgi și adinei neîncetat în inte
resul popoarelor cehoslovac și român, al unității țărilor socia
liste și al mișcării comuniste internaționale.

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

A. NOVOTNY 
Prim-secretar 

al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Președintele R.S. Cehoslovace

J. LENART 
Președintele guvernului 

R. S. Cehoslovace

B. LASTOVICKA
Președintele Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

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

Poporul ungar se bucură sincer de rezultatele importante do- 
bîndite de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în construirea societății socialiste, în dezvoltarea econo
miei naționale, în realizarea planului șesenal, în avîntul social 
și cultural al țării sale.

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

JANOS RADAR 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar

ISTVAN DOBI
Președintele 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungă- ■

GYULA KALLAI 
Președintele Guvernului 

Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România '

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

Cu ocazia sărbătorii naționale, a XXII-a aniversare a elibe
rării României, vă adresăm dv-, și prin dv., poporului frate ro
mân, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Consiliului 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 construire a socialismului și de dezvoltare multilatera
lă a țării sale.

Sîntem convinși că colaborarea și prietenia dintre popoarele 
noastre se vor dezvolta spre binele lor, în interesul unității ță
rilor socialiste, al socialismului și păcii.

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

WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez

EDWARD OCHAB 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

JOZEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a XXII-a aniversări a sărbătorii națio
nale 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, avem onoarea a vă adresa dum
neavoastră, și prin dumneavoastră, poporului frate român, 
Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și guver
nului Republicii Socialiste România, cele mai călduroase 
felicitări.

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

Poporul vietnamez se bucură din toată inima de~ aceste 
strălucite succese ale poporului frate român și îi urează sincer 
să obțină noi și mari succese în îndeplinirea planului cincinal

HO ȘI MIN
Președintele 

Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam 
Președintele R. D. Vietnam

TRUONG CHINH 
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a R. D. Vietnam

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

FAM VAN DONG
Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

Cu ocazia aniversării zilei eliberării naționale, vă transmitem 
cordialul nostru mesaj de felicitări, în numele poporului, ăl 
Partidului Comunist și al Guvernului revoluționar și, ptîfi 
intermediul dv., poporului frate român. Adresîndu-vă ui rile 
noastre pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român, 
vă reînnoim sentimentele noastre de prietenie și de înaltă con
siderație.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Cu ocazia aniversării eliberării naționale a României vă 
transmit dv. și poporului român, în numele poporului Iugosla
viei, al Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și în numele meu, cele mai călduroase felicitări și urări 
sincere de noi succese ale României prietene în construcția so
cialistă, 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.

FIDEL CASTRO RUZ 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

și Prim-ministru 
al Guvernului revoluționar

Dr. OSVALDO
DORTICOS TORRADO 

Președintele Republicii Cuba

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

JOSIP BROZ TITO
Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

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 Republicii Socialiste România cele mai 
cordiale urări și felicitări cu prilejul celei de-a 22-a aniversări 
a eliberării României de sub fascism.

în anii puterii muncitorilor și țăranilor, poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, a obținut realizări 
însemnate și a transformat România dintr-o țară agrară îna
poiată, într-o țară socialistă industrial-agrară.

Putem constata cu satisfacție că relațiile dintre statele noas
tre s-au dezvoltat și întărit continuu. Comunitatea concepțiilor 
noastre cu privire 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 popoarelor. 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 împo
triva agresiunii 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 conso
lidarea păcii și securității în Europa corespund voinței tuturor 
oamenilor iubitori de pace și contribuie în mare măsură la 
stăvilirea revanșarzilor și militariștilor vest-germani. Atitudinea 
unitară a țărilor Tratatului de la Varșovia, prietenia de 
nezdruncinat a statelor socialiste, și mai ales alianța strînsă cu 
cea mai puternică forță a păcii — Uniunea Sovietică — răs- 
pîndesc puternice impulsuri asupra forțelor păcii din lumea 
întreagă.

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

Profund convinși că relațiile frățești și colaborarea dintre 
Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România 
se vor dezvolta continuu pe baza încercată a marxism-leninis
mului și a internaționalismului socialist, vă transmitem 
dumneavoastră și întregului popor român cele mai bune salu
tări și urări de noi succese în desăvîrșirea construcției socialis
mului și în lupta pentru menținerea și asigurarea păcii.

Dumneavoastră, scumpi tovarăși, vă dorim tuturor fericire și 
putere de muncă.

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al Comitetului 
Central 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

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,

Cu ocazia marii sărbători naționale a poporului român, cea 
de-a 22-a aniversare a eliberării României, în numele Comite
tului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Prezidiului 
Adunării Populare Supreme și al guvernului Republicii Popu
lare Democrate Coreene și, de asemenea, în numele nostru 
personal, vă transmitem dv., și în persoana dv. Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate 
român cele mai fierbinți felicitări.

După eliberare, talentatul și harnicul popor român, sub 
conducerea justă a Partidului Comunist Român, a obținut mari 
succese în lupta pentru industrializarea socialistă a țării, dez
voltarea agriculturii și îmbunătățirea vieții materiale și cultu
rale a populației. Astăzi, poporul român duce o luptă energică 
pentru îndeplinirea sarcinilor grandioase ale planului cincinal, 
trasat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.

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

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

Vă dorim, din toată inima, dv. și poporului frate român mari 
succese pe mai departe în lupta pentru înflorirea și dezvol
tarea țării.

KIM IR SEN 
Președintele Comitetului 

Central al Partidului 
Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului 
de Miniștri 

al Republicii Populare 
Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare 

Democrate Coreene

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
WILLI STOPH 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate 
Germane

Prof. dr. ERICH CORRENS 
Președintele 

Consiliului Național 
al Frontului Național 

al Germaniei Democrate

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 celei de-a 22-a aniversări a eliberării României, 
în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare și 
al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, pre
cum 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 socialistă a țării și îi dorește succese tot mai mari 
în dezvoltarea economiei și culturii, pentru înflorirea Repu
blicii Socialiste România.

Fie ca vechea prietenie și colaborarea frățească între cele 
două popoare 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 Central 
al Partidului Muncii 

din Albania

HADJI LLESHI 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare 

Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

In numele Comitetului Central al Partidului Populâr- 
Revoluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, al între
gului 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 Republicii So
cialiste 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 transfor
marea socialistă a țării sale. Republica Socialistă România 
militează pentru întărirea colaborării 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 Repu
blica Socialistă România, dintre Partidul Popular-Revoluționar 
Mongol și Partidul Comunist Român, bazate pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor 
adînci și lărgi și în viitor spre binele popoarelor 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.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului 

Popular-Revoluționar Mongol, 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Cu ocazia celei de-a XXII-a 
aniversări a eliberării Româ
niei, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a pri
mit telegrame de felicitare 
din partea următorilor mi
niștri de externe : Andrei 
Gromîko — U.R.S.S. ; Cen I — 
R.P. Chineză ; Nesti Nașe — 
R. P. Albania ; Ivan Bașev — 
R. P. Bulgaria ; Vaclav David

JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

— R. S. Cehoslovacă ; Păk Sen 
Cer — R.P.D. Coreeană ; 
dr. Raul Roa Garcia — Cuba ; 
Otto Winzer — R.D. Ger
mană ; Marko Nikezicl — 
R.S.F Iugoslavia ; Mangalîn 
Dughersuren — R. P. Mon
golă ; Adam Rapacki — 
R. P Polonă ; Janos Peter
— R.P. Ungară : Nguyen Duy 
Trinh — R. D. Vietnam.

(Agerpres)



Buletin medical
cu privire la starea sănătății 
tovarășului Leontin Sălăjan

ClMlVTWEA TOVARĂȘULUI ILIE mEJ
Tovarășul Leontin Sălăjan, 

membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul forțelor armate, a fost 
supus unei intervenții chirur
gicale de urgență pentru o

Prof. dr. Voinea Marinescu, ministrul sănătății 
și prevederilor sociale, acad. dr. Ion Făgărășanu, 
acad. dr. Teodor Burghele, prof. dr. Ion Țurai, 
conf. dr. Ion Djuvara, prof. dr. Ion Bruckner, 
prof, dr- Radu Păun, conf. dr. Veniamin Runcan, 

dr. Nicolae Georgescu.
București, 24 august 1966

Adunarea festivă cu prilejul celei de-a X XII a 
aniversări a eliberării României 

de sub jugul fascist
(Urmare din pag. I)

Național al Femeilor, general 
colonel Ion Ioniță și general 
maior Ion Coman, adjuncți ni 
ministrului forțelor armate, 
general de armată Iacob 
Teclu, președintele Comitetu
lui organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, gene
ral colonel in rezervă Dumitru 
Dămăceanu. Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
acad. Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei, academicie
nii Grigore Bevetato și Zaha- 
ria Stancu, președintele Uniu
nii Scriitorilor, Ion Dumitres
cu, președintele Uniunii Com
pozitorilor, Elena Basamac, 
muncitoare la Fabrica de tri
cotaje și confecții București, 
Ion Constantin, cazangiu la 
uzinele „Grivița Roșie", Ștefan 
Petică, muncitor la uzinele „23 
August" și Ion Gheorghe, 
muncitor la uzinele „Vulcan".

In lojile oficiale au luat loc 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secre
tarii C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri.

în sală erau prezenți mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Sțit și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
participanți la insurecția ar
mată din august 1944, generali 
activi și în rezervă, foști con
ducători de mari unități pe 
frontul antihitlerist, ofițeri su
periori, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, ac
tiviști de partid și de stat, 
muncitori fruntași din între
prinderile bucureștene, ziariști 
români și străini.

înapoierea in Capitală 
a delegației Marii Adunări

Naționale a Republicii 
Socialiste România

Miercuri s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Moscova, 
delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de Gheor-’ 
ghe Necula, vicepreședinte al 
M.A.N., care la invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
făcut o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm-

Concursul de admitere
în institutele pedagogice

Ministerul Invățămîntului a- 
duce la cunoștință celor inte
resați că între 26 și 30 sep
tembrie 1966 se organizează 
concursul de admitere la in
stitutele pedagogice de învăță
tori cu durata de 2 ani — curs 
de zi — în următoarele loca
lități : Bacău, Cluj, Oradea. 
Iași și Suceava. La concursul 
de admitere se pot înscrie ab
solvenți de liceu cu diplomă 
de bacalaureat (maturitate), 
care nu depășesc vîrsta de 27 
ani.

în aceeași perioadă se orga
nizează concursuri de admite
re la institutele pedagogice de 
învățători cu durata de 2 ani 
— cursuri fără frecvență — 
din următoarele localități:

închiderea cursurilor de vară 
și colocviilor științifice de limbă, 

literatura, istoria și arta 
poporului român

Miercuri Ia amiază, în sala 
de consiliu a Universității 
București, a avut loc festivi
tatea de închidere a cursurilor 
de vară și colocviilor științi
fice de limba, literatura, is
toria și arta poporului român, 
ținute la Sinaia sub auspiciile 
Universității București.

După un cuvînt introductiv, 
rostit de prof. dr. Boris Ca- 
zacu, membru corespondent al

hemoragie digestivă severă. 
Bolnavul se află sub îngri
jire permanentă medico-chi- 
rurgicală. Starea sa se menți
ne gravă.

Au asistat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Au participat, de asemenea, 
numeroși oaspeți de peste ho
tare aflați în țara noastră.

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R.

Despre cea de-a XXII-a a- 
niversare a eliberării patriei a 
vorbit tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri prin vii a- 
plauze.

A avut loc apoi un specta
col festiv. Programul a cu
prins un fragment din orato
riul „Zorile de aur" de Gheor
ghe Dumitrescu, pe versuri de 
Cicerone Theodorescu, recital 
de poezie închinată zilei de 23 
August, partea I din „Sonata 
a IlI-a pentru vioară și pian" 
de George Enescu, arii din o- 
pere, cîntece și dansuri popu
lare românești și ale naționa
lităților conlocuitoare.

Interpreților — corul și or
chestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu", 
colective artistice ale ansam
blurilor „Ciocîrlia", Armatei și 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, artiști ai primelor noastre 
scene bucureștene — le-au fost 
oferite flori din partea C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri.

(Agerpres)

pinată de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinte, Anton Breiten- 
hofer, membru al Consiliului 
de Stat, Ion Pas, președintele 
Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, deputați, 
funcționari superiori din 
M.A.E.

(Agerpres)

Bacău, Arad, Cluj, Oradea, 
Galați, Iași, Sighetul Marma- 
ției și Suceava. La concursul 
de admitere se pot înscrie ab
solvenți de liceu cu diplomă 
de bacalaureat (maturitate), 
indiferent de vîrstă.

Concursul de admitere la 
cursurile de zi și la învățămîn- 
tul fără frecvență constă din : 
vizita medicală, proba de ap
titudini muzicale (ambele eli
minatorii), probe scrise și o- 
rale la limba și literatura ro
mână și aritmetică și proba 
orală la Istoria României. Lă
muriri suplimentare se pot ob
ține la secretariatele institute
lor pedagogice de învățători.

Academiei, directorul cursuri
lor, oaspeții au fost salutați 
de acad. Gheorghe Mihoc, rec
torul Universității București.

Cu acest prilej s-au înmînat 
diplome profesorilor, tinerilor 
specialiști și studenților care 
au participat la cursurile de 
la Sinaia.

în cinstea oaspeților, Uni
versitatea București a oferit 
un cocteil.

(Urmare din pag. I)

tidelor burghezo-moșierești, a 
claselor exploatatoare și a mo
narhiei, a asigurat refacerea 
economiei naționale, înfăptui
rea unor profunde transfor
mări democratice. Pe drumul 
revoluției populare, oamenii 
muncii au smuls poziție după 
poziție din mîinile reacțiunii, 
au cucerit întreaga putere po
litică, au făurit o nouă orîn- 
duire socială.

Cel mai important rezultat 
al revoluției, al luptelor des
fășurate în cei 22 ani sub con
ducerea partidului îl consti
tuie triumful deplin și defini
tiv al socialismului în țara 
noastră, lichidarea exploatării 
omului de către om. Făurirea 
societății socialiste, ale cărei 
rinduieli întrec cele mai îna
ripate visuri ale luptătorilor 
pentru libertate și progres, în
cununează întreaga luptă de 
veacuri a poporului român. A- 
ceastă măreață cucerire a pus 
în slujba propășirii patriei 
toate forțele și resursele na
ționale, a creat cadrul și con
dițiile avansării rapide a po
porului român pe drumul pros
perității, culturii și al civi
lizației.

Creșterea forțelor de produc
ție, transformarea profundă a 
relațiilor sociale, prefacerile 
care au avut loc în sfera ideo
logiei și culturii au schimbat 
radical condițiile de viață ale 
poporului nostru. România a 
devenit o țară liberă și indepen
dentă în plin progres pe linia 
făuririi unei economii moderne 
și a unei vieți prospere pen
tru cei ce muncesc, o țară ca- 
re-și manifestă activ prezența 
în viața internațională. Toate 
acestea sînt rezultatul apli
cării în viață a politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nos
tru, al cărui scop suprem este 
slujirea cu abnegație a intere
selor poporului, propășirea 
continuă a patriei noastre so
cialiste.

La temelia progresului ge
neral al țării a stat industria- 
zarea socialistă, promovată ne
abătut de partidul comunist. 

I Deschizînd drum larg tehnicii 
contemporane în toate ramu
rile producției, valorificării 
resurselor materiale și de 
muncă, dezvoltării armonioase 
a tuturor regiunilor, orașelor 
și raioanelor patriei, industria
lizarea a imprimat întregii e- 
conomii naționale un deose
bit dinamism, i-a schimbat în 
mod esențial caracterul. Din 
punct de vedere al ritmurilor 
anuale de creștere industrială, 
al constanței acestor ritmuri, 
România se situează printre 
primele țări ale lumii.

Datorită accentului pus pe 
dezvoltarea industriei grele, 
a pivotului ei — construcțiile 
de mașini — România dis
pune azi de o industrie pu
ternică, în plină dezvoltare 
multilaterală, care, prin con
tribuția la avîntul general, la 
creșterea bogăției țării, a de
venit ramura conducătoare a 
întregii activități sociale.

Transformări înnoitoare 
s-au petrecut în viața satelor, 
înfăptuită de masele țărănești, 
sub conducerea partidului, 
cooperativizarea agriculturii 
a rezolvat una dintre cele mai 
complexe probleme ale revo
luției socialiste. Sprijinindu-se 
pe industria socialistă — în 
cadrul căreia a fost creată și 
dezvoltată producția de trac
toare și mașini agricole, de 
autocamioane și îngrășăminte 
chimice — partidul și statul 
nostru au acordat și acordă 
atenție continuă dezvoltării 
bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii, promovării unei 
agriculturi bazate pe metode 
științifice. Toate acestea au 
permis ca. prin munca har
nică a țărănimii noastre, a 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, să se obțină creș
terea continuă a producției 
vegetale și animale, satisfa
cerea nevoilor agroalimenta- 
re ale populației și a cerin
țelor industriei, ridicarea ni
velului de viață în satele 
noastre.

O continuă înflorire a cu
noscut și cunoaște cultura, 
care a pătruns în viața de zi 
cu zi a celor ce muncesc. Ge
neralizarea învățămîntului de 
8 ani, dezvoltarea învățămîn
tului mediu și superior, pro
gresele științei, literaturii și 
artei îmbogățesc profilul spi
ritual al poporului. Eliberînd 
pe om de asuprire și exploa
tare, socialismul stimulează 
afirmarea multilaterală a ta
lentelor, a personalității u- 
mane.

Societatea noastră a deve
nit o societate a rodnicei co
laborări prietenești dintre 
clasa muncitoare, clasa con
ducătoare a societății, țărăni
me — aliatul său de nădejde 
— și intelectualitate, o socie
tate a frăției de nezdruncinat 
între oamenii muncii români 
și cei aparținînd naționalități
lor conlocuitoare.

în condițiile victoriei socia
lismului la orașe și sate, ale 
lichidării pentru totdeauna a 
exploatării omului de către 
om, avîntului continuu al eco
nomiei și culturii socialiste, 
consolidării unității poporului 
în jurul partidului comunist, 
națiunea noastră socialistă 
cunoaște o necontenită înflo
rire, crește rolul ei în mersul 
înainte al societății.

*

Cu deplină siguranță în 
ziua de mîine, poporul nostru 
își făurește cu hotărîre isto
ria, consolidează zi de zi te
melia viitorului fericit al pa
triei. Acest viitor a căpătat 
contururi clare în hotărîrile 
Congresului al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

în perioada care a trecut de 
la congres, partidul nostru a 
desfășurat o intensă activitate 
pentru a da viață obiectivelor 
stabilite. Masele largi ale oa
menilor muncii, cadrele de 
partid și de stat muncesc cu 
entuziasm, cu temeinicie gos- 

podăreaoscă și cu spor, pun 
în slujba îndeplinirii hotărîri- 
lor congresului întreaga lor 
energie și inițiativă.

Un rezultat de seamă al a- 
cestei activități îl constituie 
elaborarea planului de dez
voltare a economiei naționale 
pe perioada 1966—1970, adop
tat recent de Marea Adunare 
Națională. Rod al unor studii 
îndelungate și minuțioase, 
planul cincinal oglindește po
sibilitățile și nevoile econo
miei naționale, ține seama de 
experiența pozitivă acumula
tă, ca și de deficiențele care 
s-au manifestat în trecut.

Așa cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pla
nul cincinal „exprimă în mod 
fidel principiile fundamentale 
ale politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru, asigură 
crearea unei puternice baze 
materiale a societății, dezvol
tarea armonioasă a economiei 
și întregii vieți sociale a țării, 
creează condiții pentru ridi
carea procesului de construire 
a socialismului pe o treaptă 
superioară, pentru avîntul 
multilateral al patriei noastre 
socialiste'*. Continuarea nea
bătută a industrializării so
cialiste a țării asigură spori
rea ponderii industriei în ca
drul economiei naționale, rit
muri înalte de creștere a pro
ducției industriale și, înainte 
de toate, a ramurilor ei ho- 
tărîtoare — construcțiile de 
mașini, metalurgia. chimia, 
energetica. Producția globală 
industrială se prevede să 
crească într-un ritm mediu 
anual de 11,6 la sută, urmînd 
ca în 1970 să fie cu 73 la 
sută mai mare decît în 1965. 
Semnificativ pentru creșterea 
potențialului industrial al 
țării noastre în cursul cinci
nalului este faptul că în 1970 
valoarea întregii producții in
dustriale a României anului 
1938 se va obține în decurs de 
numai circa 3 săptămîni, iar 
producția de energie electrică 
a anului 1938 — în circa 12 
zile.

în anii cincinalului vor fi 
construite o nouă oțelărie și 
laminoare de mare capacitate 
la Galați și Hunedoara, insta
lații chimice moderne — la 
combinatele de la Craiova, 
Turnu Măgurele, Pitești, Tg. 
Mureș, importante obiective 
din domeniul energeticii și 
al construcțiilor de mașini, 
care vor întări potențialul in
dustrial al țării, amplificînd 
și mai mult rolul ramurilor 
hotărîtoare pentru progresul 
întregii economii.

Creșterea complexității, di
versificarea producției, ridica
rea nivelului tehnic vor per
mite industriei să răspundă 
tot mai bine, sub raport can
titativ și calitativ, sarcinilor 
înzestrării tuturor ramurilor 
economiei naționale. Din pro
ducție proprie, economiei na
ționale îi vor fi livrate nu
meroase produse noi, de o 
deosebită însemnătate, prin
tre care agregate energetice 
cu puteri unitare mari, loco
motive electrice și diesel-hi- 
draulice, mașini-unelte și pro
duse electrotehnice într-o 
gamă considerabil sporită.

O caracteristică a cincina
lului în raport cu perioadele 
precedente este că, pornind 
de la cerințele populației și 
de la posibilitățile sporite ce 
s-au creat în procesul indus
trializării, se va asigura o 
creștere mai accentuată decît 
în trecut a producției bunuri
lor de consum. La îndeplini
rea acestei sarcini vor contri
bui importantele obiective și 
capacitățile noi, prevăzute a 
se construi în industria ușoară 
și alimentară, precum și spo
rirea și diversificarea bunuri
lor de consum durabile.

După cum se știe, planul 
cincinal prevede un vast pro
gram de investiții, care soli
cită un important efort ma
terial, necesar pentru crește
rea în ritm rapid a puterii 
economice a tării și scurtarea 
distanței care ne separă de 
țările avansate din punct de 
vedere industrial. Volumul 
investițiilor prevăzute este a- 
proape egal cu totalul inves
tițiilor realizate în 15 ani 
precedenți. Sume importante 
sînt alocate pentru lărgirea 
bazei de materii prime și e- 
nergetice. Pe seama noilor ca
pacități ce vor fi puse în 
funcțiune urmează a se rea
liza circa o treime din sporul 
de producție planificat. Rea
lizarea investițiilor cincinalu
lui va constitui un nou și im
portant pas înainte pe linia 
valorificării la un nivel su
perior a resurselor materiale 
ale țării, dezvoltării forțelor 
de producție, a bazei tehnico- 
materiale în regiunile și ra
ioanele rămase în urmă din 
punct de vedere economic.

Prin prevederile sale — 
sporite în raport cu Directi
vele Congresului al IX-lea — 
planul cincinal este o vie ilus
trare a muncii laborioase care 
s-a desfășurat pentru valori
ficarea tuturor rezervelor in
terne, a rezultatelor prețioa
se care se obțin prin consul
tarea maselor, prin punerea 
în valoare a experienței spe
cialiștilor, a muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor.

Este de o mare importanță 
faptul că încă de acum, fie
care minister, întreprindere, 
regiune are sarcinile stabilite 
pe întreaga perioadă pînă în 
1970, posibilitatea să chibzu- 
iască din timp soluțiile ce vor 
fi aplicate, să-și organizeze 
temeinic munca, să pregă
tească toate condițiile, pentru 
ca atît sarcinile de producție 
cît și cele privind investițiile 
să fie îndeplinite în mod 
exemplar.

Sîntem în primul an al cin
cinalului. Rezultatele îndepli
nirii planului în industrie pe 
primele 7 luni constituie un 
bun început. La toți indica
torii principali, sarcinile pla
nului au fost realizate și de
pășite de către toate ministe
rele și toate regiunile. Față 
de perioada corespunzătoare 

a anului trecut, producția glo
bală a crescut cu 10,6 la sută 
dîndu-se peste plan produse 
în valoare de aproape 2,2 mi
liarde lei. La producția mar
fă vîndută și încasată, depă
șirea sarcinii de plan a adus 
un plus de încasări de aproa
pe 1,8 miliarde lei. Sporul 
producției globale obținut pe 
seama creșterii productivității 
muncii reprezintă cu 65 la 
sută mai mult decît sporul 
obținut pe aceeași cale în pri
mele 7 luni ale anului 1965. 
Au fost îndeplinite și depășite 
prevederile de reducere a 
prețului de cost și planul de 
beneficii.

In acest timp au intrat în 
funcțiune peste 170 de noi 
capacități și obiective. Au fost 
instalate noi grupuri energe
tice, însumînd peste 700 MW 
la Luduș, Fintînele, Bucu- 
rești-Sud, Ișalnița și la alte 
centrale electrice, în industria 
chimică au fost date în ex
ploatare noi capacități, prin
tre care instalația de azotat 
de amoniu de la Combinatul 
Tg. Mureș, a început să pro
ducă oțeluri speciale Uzina 
Metalurgică București, s-au 
dezvoltat capacitățile de pro
ducție la .,Țesătura“-Iași, 
„Moldova-tricotaje", „Flamu
ra Roșie“-Sibiu și la alte în
treprinderi din industria ușoa
ră și alimentară.

Rezultatele obținute pînă 
acum atestă realismul sarci
nilor stabilite. întăresc con
vingerea că obiectivele între
gii perioade cincinale vor fi 
îndeplinite. Ele sînt o mărtu
rie grăitoare a muncii desfă
șurate de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii noștri, a entu
ziasmului cu care ei au parti
cipat la întrecerea socialistă 
în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist Român și a zilei de 
23 August.

Indeplinirea prevederilor cin
cinalului cere eforturi susți
nute. Datoria tuturor ministe
relor, a conducerilor de în
treprinderi, a organelor și 
organizațiilor de partid, sin
dicale, de tineret este de a 
lua toate măsurile pentru asi
gurarea îndeplinirii integrale 
a planului pe anul în curs, 
pregătirea măsurilor tehnico- 
organizatorice pentru asigu
rarea condițiilor îndeplinirii 
integrale a sarcinilor pe între
gul cincinal. Sporirea efici
enței economice — obiectiv 
central al întregii activități — 
impune organizarea știin
țifică a producției și a mun
cii, utilizarea rațională și 
completă a mijloacelor mate
riale și a timpului de lucru, 
ridicarea nivelului tehnic și 
întărirea disciplinei de plan, 
tehnologice și de muncă.

Nu încape îndoială că oa
menii muncii din fabrici și 
uzine, din institutele de pro
iectări, de pe șantierele de 
construcții vor munci cu ener
gie și entuziasm pentru a ob
ține noi și noi victorii în 
opera de dezvoltare și întărire 
a industriei socialiste.

Tovarăși,

Pe linia stabilită de Con
gresul al IX-lea, a programu
lui elaborat de plenara din 
noiembrie 1965 a Comitetului 
Central, partidul nostru a luat 
o serie de măsuri importante 
și desfășoară o intensă activi
tate în vederea creării condi
țiilor necesare pentru dez
voltarea continuă a agricultu
rii și creșterea aportului ei la 
progresul întregii economii 
naționale. Anii cincinalului 
sînt hotărîtori pentru avîntul 
agriculturii socialiste a Româ
niei. Eforturile principale sînt 
îndreptate spre dezvoltarea și 
întărirea bazei tehnico-mate
riale pentru care sînt alocate 
însemnate fonduri de investi
ții. Planul cincinal prevede 
extinderea și diversificarea 
producției de mașini și insta
lații agricole, sporirea pro
ducției de îngrășăminte, în
cheierea în linii generale pînă 
în 1970 a procesului de me
canizare și chimizare, creș
terea substanțială a suprafe
țelor irigate.

în conformitate cu prevede
rile planului de stat, în acest 
an agricultura a primit un 
număr sporit de mașini agri
cole, cantități mai mari de 
îngrășăminte chimice ; se des
fășoară cu succes acțiunea de 
amenajare a suprafețelor ce 
urmează a fi irigate.

Ca urmare a măsurilor luate 
de partid și de stat, a muncii 
pline de avînt desfășurate de 
țăranii cooperatori, de oame
nii muncii din agricultură, 
s-au obținut rezultate bune în 
sporirea producției agricole. 
La grîu și secară, cu toate 

condițiile de secetă prelungită 
în care s-au executat însă- 
mînțările de toamnă în prin
cipalele regiuni cerealiere, ni
velul producției planificate a 
fost depășit. Se apreciază că 
recolta de porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr și 
cartofi va fi superioară celei 
planificate. Au sporit efecti
vele de animale, a fost reali
zat și depășit planul livrări
lor de carne și lapte.

Așa cum s-a subliniat la con
gresul partidului, agricultura 
dispune încă de mari rezerve 
de sporire a producției vege
tale și animale, a căror punere 
în valoare este pe deplin po
sibilă. Premize importante 
pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv creează măsurile luate 
pentru dezvoltarea bazei teh
nico-materiale, îmbunătățirea 
conducerii și planificării agri
culturii. îndatoriri de mare 
răspundere revin în această 
direcție Consiliul Superior al 
Agriculturii și organelor sale 
teritoriale, care au principalul 
rol în urmărirea îndeplinirii 
planului de stat în agricultură. 
O contribuție de seamă sînt 
chemate să aducă uniunile 
cooperatiste — organizații pro
prii ale țărănimii — care în 
scurtul timp de la crearea lor 
și-au dovedit capacitatea de 
a îndruma și coordona efortu
rile cooperativelor de produc
ție, în vederea creșterii pro
ducției agricole și întăririi lor 
economico-organizatorice.

Avem profunda convingere 
că prin munca entuziastă a 
întregii mase de cooperatori, 
a lucrătorilor din gospodăriile 
agricole de stat și stațiunile 
de mașini și tractoare, a ingi
nerilor, tehnicienilor și celor
lalți specialiști de la sate vor 
fi traduse în viață cu succes 
sarcinile trasate de partid 
privind dezvoltarea agricultu
rii, astfel încît această impor

tantă ramură să țină pasul 
cu dezvoltarea dinamică a in
dustriei, a întregii economii.

Pornind de la necesitățile 
creșterii forțelor de producție, 
ale introducerii celei mai mo
derne tehnici în economie, de 
la rolul științei în viața so
cietății contemporane, parti
dul și guvernul au acordat- și 
acordă o deosebită atenție îm
bunătățirii activității de cer
cetare științifică. Ca urmare a 
măsurilor adoptate, a activi
tății desfășurate de Consiliul 
Național al Cercetării Ști
ințifice, a fost elaborat, pen
tru prima oară în țara noas
tră, un program unitar de 
cercetare. Operă colectivă a 
celor mai buni specialiști și 
oameni de știință, acest pro
gram reprezintă un pas îna
inte în orientarea de perspec
tivă a cercetării științifice, în 
strînsă legătură cu nevoile 
desăvîrșirii construirii socia
lismului și ținînd seamă de 
cele mai moderne și eficiente 
direcții și tendințe pe plan 
mondial. Dezvoltarea cercetă
rii în lumina programului 
unitar, folosirea judicioasă a 
bazei tehnice-materiale a cer
cetării, sporirea atenției acor
date pregătirii cadrelor de 
tineri cercetători, îmbunătă
țirea sistemului de informare 
și documentare vor contribui 
la creșterea aportului științei 
la rezolvarea problemelor eco
nomice, la îndeplinirea preve
derilor planului cincinal.

Dezvoltarea economiei în 
ansamblu este însoțită de 
creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii — scopul 
suprem al întregii activități a 
partidului nostru, a statului 
socialist.

Ca rezultat al măsurilor și 
eforturilor întreprinse de 
partid și de stat pentru ridi
carea bunăstării celor ce 
muncesc, în acest an au con
tinuat să crească veniturile oa
menilor muncii. Au sporit vo
lumul, varietatea și calitatea 
mărfurilor puse la dispoziția 
populației. Ministerele produ
cătoare de bunuri de consum 
și-au depășit sarcinile de li
vrare către fondpl pieței. S-a 
îmbunătățit aprovizionarea cu 
legume și fructe. Au fost date 
în folosință 18 000 de aparta
mente, cu 5 300 mai mult decît 
în perioada corespunzătoare a 
anului 1965. La toate acestea 
se adaugă măsurile luate pen
tru îmbunătățirea activității 
comerțului socialist, extin
derea bazei materiale a tu
rismului și amenajarea sta
țiunilor de odihnă, ca și o 
serie de măsuri în domeniul 
învățămîntului, culturii, să
nătății.

In cursul cincinalului, pe 
baza sporirii venitului națio
nal, vor crește veniturile reale 
ale salariaților, țărănimii, 

pensionarilor. Statul acordă 
importante fonduri pentru 
construcțiile de locuințe și 
social-culturale, pentru dez
voltarea științei, culturii, în
vățămîntului și ocrotirii sănă
tății.

îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, sporirea 
producției materiale, creșterea 
forței economice a țării con
stituie calea sigură a îmbună
tățirii continue a traiului celor 
ce muncesc. Acest adevăr 
capătă un deosebit relief 
astăzi, cînd eforturile mate
riale făcute de popor se con
cretizează în roadele tot mai 
bogate ale industrializării so
cialiste, ale politicii de dez
voltare economică a țării. Con
struit prin eforturile susți
nute ale poporului român, so
cialismul face cu o deosebită 
forță dovada deplinei sale 
concordanțe cu cele mai esen
țiale aspirații populare, a ca
pacității sale inegalabile de a 
asigura progresul rapid și 
prosperitatea țării.

Realizările cu care întîm- 
pinăm marea sărbătoare na
țională a eliberării patriei de 
sub jugul fascist sînt rodul 
muncii avîntate, pline de 
abnegație, desfășurată de har
nicul nostru popor sub condu
cerea încercată a Partidului 
Comunist Român.

Cu prilejul acestei glorioase 
aniversări, vă rog să-mi per
miteți, ca în numele Comite
tului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri, să adresez 
muncitorilor, țăranilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, oame
nilor de știință și cultură, tu
turor oamenilor muncii de la 
orașe și sate, cele mai calde 
felicitări, urări de sănătate, 
fericire și noi succese în acti
vitatea lor neobosită pentru 
înfăptuirea însuflețitoarelor 
obiective ale cincinalului, pen
tru înflorirea și propășirea 
patriei socialiste.

Tovarăși,
Experiența dezvoltării so

cietății noastre confirmă grăi
tor că socialismul și democra
ția sînt de nedespărțit. Parti
dul nostru manifestă o preo
cupare continuă pentru dez
voltarea democrației socialiste, 
care decurge în mod organic 
din însăși esența puterii poli
tice, a proprietății socialiste 
asupra mijloacelor de produc
ție. Caracterul larg reprezen
tativ al organelor puterii, 
consultarea sistematică a ma
selor asupra celor mai impor
tante probleme ale dezvoltării 
economice și sociale asigură 
participarea activă a tuturor 
oamenilor muncii la rezolvarea 
problemelor de stat și ob
ștești.

In condițiile actuale ale dez
voltării societății noastre, cînd 
în fața economiei și culturii 
se pun sarcini noi, de o com
plexitate crescîndă, partidul 
nostru desfășoară o susținută 
activitate pentru perfecționa
rea muncii organelor și apa
ratului de stat, Îmbunătățirea 
continuă a stilului și metode
lor lor de muncă, introducerea 
în toate verigile a principiu
lui muncii colective, întărirea 
legăturii lor cu masele popu
lare.

Forța conducătoare a între
gului popr, care mobilizează și 
însuflețește masele de oameni 
ai muncii de la orașe și sate 
în opera de făurire a viitorului 
fericit al patriei Ieste partidul 
nostru comunist. Identificat 
cu cele mai profunde năzuinți 
ale poporului român, răspun- 
zînd dragostei și încrederii lui 
nețărmurite, partidul a fost în 
toți acești 22 de ani de viață 
liberă la înălțimea misiunii 
sale istorice. Călăuzindu-se ne
abătut după învățătura mar- 
xist-leninistă, el a orientat 
dezvoltarea țării în confc 
tate cu cerințele legilor 
biective, cu nevoile și posibili
tățile economiei, slujind cu ab
negație interesele fundamen
tale ale poporului român. Pro
gresul continuu și rapid al 
României constituie confirma
rea cea mai directă și mai in
contestabilă a justeței liniei 
politice generale a partidului 
nostru.

Partidul comuniștilor orga
nizează și unește într-o sin
gură voință toate energiile 
țării. Cei peste 1,5 milioane de 
membri — muncitori, țărani, 
intelectuali, cei mai buni fii ai 
poporului român își consacră 
viața cauzei socialismului, în
floririi patriei, însuflețesc prin 
exemplul lor pe toți oamenii 
muncii. Prin ei, partidul este 
prezent pretutindeni — în 
mine și uzine, în unitățile so
cialiste ale agriculturii, în in
stituțiile de știință și cultură. 
Ocupîndu-se cu competență 
crescîndă de rezolvarea pro
blemelor economice, sociale și 
culturale, mobilizînd masele 
Ia înfăptuirea marilor noastre 
sarcini, organele și organiza
țiile de partid sînt elementul 
motor în toate verigile de bază 
în care se hotărăște succesul 
planurilor noastre, în care se 
făurește avuția materială și 
spirituală a țării.

Puternic prin legătura sa in
disolubilă cu masele, prin ca
litatea membrilor și unitatea 
rîndurilor sale în jurul Comi
tetului Central, Partidul Co
munist Român își va îndeplini 
și pe viitor, spre binele patri
ei, rolul său de forță politică 
conducătoare a societății noas
tre.

Tovarăși,

Promovînd o politică exter
nă corespunzătoare intereselor 
poporului, România ocupă azi 
un loc demn în rindul națiu
nilor lumii, este un factor ac
tiv al vieții internaționale, al 
luptei forțelor înaintate, pen
tru pace, independență națio
nală, egalitate și înțelegere în
tre popoare, pentru progres 
social.

In centrul politicii externe a 
României se află alianța, prie
tenia și colaborarea frățească 
cu toate țările socialiste. Așa 

o>

cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, construind 
socialismul, partidul și poporul 
nostru îndeplinesc atît sar
cina lor națională, cît și 
o sarcină internațională. Re
zultatele obținute în dezvol
tarea economică, socială 
și culturală constituie prin
cipala contribuție a Ro
mâniei la întărirea sistemu
lui mondial socialist. Republi
ca Socialistă România dezvol
tă relații multilaterale — eco
nomice, politice, tehnico-știin- 
țifice și culturale — cu cele
lalte state socialiste. Partidul 
Comunist Român desfășoară o 
susținută activitate pentru 
strîngerea continuă a legătu
rilor sale cu partidele frățești, 
în interesul unității țărilor so
cialiste, al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Partidul și guvernul nostru 
aduc o contribuție activă la 
salvgardarea păcii mondiale, 
la crearea unui climat inter
național de înțelegere și cola
borare. România sprijină con
secvent eforturile orientate 
spre destindere în viața inter
națională, militează neobosit 
pentru întărirea cooperării în
tre state, pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor so
cială.

La baza politicii sale ex
terne, România punei promo
varea neabătută a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc, principii care capătă o 
recunoaștere tot mai largă și 
se impun ca singura bază 
pentru asigurarea unei con
viețuiri normale între state.

Urmărind să împiedice prin 
toate mijloacele mersul as
cendent al societății, cercurile 
imperialiste și-au întețit în 
ultima vreme acțiunile agre
sive, recurg Ia comploturi și 
lovituri de stat, la intervenții 
militare împotriva unor țări 
suverane. Poporul român con
damnă cu toată asprimea a- 
ceste acțiuni. împreună cu 
celelalte state participante la 
consfătuirea de la București a 
Comitetului politic consultativ 
al Tratatului de la Varșovia 
ca și în alte împrejurări, 
ne-am exprimat solidaritatea 
deplină cu cauza dreaptă a 
poporului vietnamez, căruia 
Republica Socialistă România 
îi acordă întregul sprijin mo
ral, politic și material în 
lupta sa pentru apărarea li
bertății și independenței na
ționale. Statele Unite ale A- 
mericii, care prin noua fază 
a escaladării agresiunii au 
creat o situație extrem de 
gravă pentru soarta păcii, nu 
numai în Asia, dar și în în
treaga lume, trebuie să înce
teze imediat, definitiv și 
necondiționat bombardamen
tele împotriva Republicii De
mocrate Vietnam, să-și retra
gă trupele din Vietnamul de 
sud, să respecte acordurile de 
la Geneva. Poporul vietna
mez trebuie lăsat să-și rezol
ve problemele interne fără 
nici un amestec din afară, în 
conformitate cu dorințele și 
interesele sale.

Țara noastră își aduce con
tribuția la eforturile pentru 
înfăptuirea unui sistem de 
securitate reală în Europa. O 
platformă de acțiuni largă, 
deschizînd perspectiva abor
dării pe baze noi a acestui de
ziderat, o constituie declarația 
adoptată la București la con
sfătuirea Comitetului politic 
consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia. Militînd pentru în
făptuirea acestui program al 
păcii, poporul român este 
convins că participă la o ope
ră de mare însemnătate pen
tru popoarele Europei, pentru 
toate popoarele lumii.

O mare atenție acordă Re
publica Socialistă România 
promovării și sprijinirii acțiu
nilor îndreptate spre îmbu
nătățirea climatului politic în 
Balcani, spre dezvoltarea în
țelegerii reciproce, a relații
lor prietenești și a colaborării 
între toate țările acestei re
giuni. Continuind eforturile 
depuse pînă acum, acționînd 
în spiritul cunoscutei rezolu
ții adoptate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. la inițiativa 
României, țara noastră va mi
lita și pe viitor pentru trans
formarea regiunii balcanice 
într-o zonă a păcii și colabo
rării.

Poporul român este profund 
convins, că, astăzi, cînd pe 
toate continentele, forțe uria
șe se ridică în apărarea păcii, 
țările socialiste, mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională, mișcarea de eli
berare națională, forțele de
mocrației și progresului, ac
ționînd unit, vor reuși să ză
dărnicească planurile agresi
ve ale imperialismului, vor 
duce la victorie nobila cauză 
a păcii și libertății popoare
lor.

Stăpîn deplin pe destinele 
sale, poporul român pășește 
în al 23-lea an de viață libe
ră mai unit ca oricînd în ju
rul partidului și guvernului, 
cu nestrămutată încredere în 
forțele sale, în viitorul său, 
cu hotărîrea fermă de a munci 
neobosit pentru ridicarea și 
înflorirea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă 
România !

Trăiască harnicul și talen
tatul nostru popor, construc
tor al socialismului!

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, înainte 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea 
al Partidului 1

Trăiască unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale 1

Trăiască pacea și prietenia 
între popoare !

(Cuvîntarea a fost sublinia
tă în repetate rînduri de vii 
și îndelungi aplauze).
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ÎN TRIBUNĂ, CU OASPEȚII NOȘTRI 23 August sărbătorit în străinătate
In dimineața aceasta, Piața Aviatorilor pare o sinteză 

a sărbătorii pe care țara întreagă o trăiește. Coloanele 
care defilează prin fața tribunelor reflectă tinerețea ine
puizabilă a unui popor stăpîn pe soarta sa. Tabloul plin 
de forță și optimism îl admiră numeroși oaspeți de peste 
hotare. Reporterul le-a solicitat impresiile.

Primul nostru interlocutor : 
Mahomed Aziz Lahbabi, decan 
al facultății de litere și știin
țe umanistice din Rabat. Re
marcabilă personalitate uni
versitară marocană, domnia 
sa își exprimă în primul rînd 
satisfacția de a vizita Româ
nia :

— încerc un dublu sentiment 
de bucurie : primul pentru 
contactul care mi-a fost prile
juit cu țara dumneavoastră, 
cu poporul ei, cu lumea uni
versitară, al doilea — pentru 
că această vizită a coincis cu 
sărbătoarea națională a Româ
niei. Vizitez 
întiia oară Ro
mânia și sînt 
mișcat de ospi
talitatea po
porului român. 
Poporul român 
este entuziast, 
atașat patriei 
sale, cuceririlor 
obținute. Pri
vind din tribu
nă am avut 
imaginea unui 
popor prosper, 
fericit, plin de 
încredere în

perspectivele 
sale.

— Ce v-a 
reținut atenția, 
in primul rînd. 
în această de
monstrație ?

— Tineretul, energiile lui. 
voioșia. Apoi, revărsarea de 
flori a fost impresionantă, ac- 
centuînd ambianța sărbătorea
scă. Mi-a plăcut in mod deo
sebit defilarea sportivă. Mă 
gîndeam atunci la spiritul 
sportiv, de întrecere priete
nească, sinceră, care ar tre
bui să patroneze relațiile în
tre toate statele. Popoarele se 
pot întîlni și apropia pe acest 
drum. Poporul român urmea
ză cu consecvență drumul a- 
propierii și înțelegerii între 
popoare.

în tribunele din Piața Avia
torilor, reporterul a intilnit 
numeroși oaspeți din țările 
socialiste frățești. Ei au expri
mat in cuvinte pline de căl
dură profunda bucurie pe care 
o încearcă in această zi sărbă
torească pentru poporul ro
mân, constructor al socialis
mului. Spicuim din declarații :

Czeslaw Wisniewski, secre
tar al Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Polonă : 
Este o demonstrație minunată 
a unui popor viguros, stăpîn 
pe soarta sa, încrezător în per
spectivele sale, hotărît să în
deplinească sarcinile trasate 
de al IX-Iea Congres al P.C.R. 
Entuziasmul demonstranților 
este impresionant.

Sărbătoare? națională 
a Uruguayulu;

l’e una din străzile principale ale orașului Montevideo

Astăzi .este sărbătoarea na
țională .a Uruguayului. Se îm
plinesc 141 de ani de la pro
clamarea independenței Repu
blicii Orientale Uruguay.

Situat pe continentul sud- 
imerican, între Argentina și 
Brazilia, avînd o suprafață de 
urca 187 000 km.p. și o popu- 
ație de 2 593 000 locuitori, U- 
ruguayul se mândrește cu o re
marcabilă tradiție de luptă 
centru independență și liber
tate.

Uruguayul zilelor noastre e 
rreocupat de dezvoltarea in- 
lustriei și totodată de dezvol-

Serghei Platonovici Ohap- 
kin, președintele Consiliului 
sindicatelor din regiunea Smo
lensk (U.R.S.S.) : Demonstra
ția reflectă succesele gran
dioase obținute de poporul 
român în cei 22 de ani care 
au trecut de Ia eliberarea pa
triei sale. In această demons
trație am văzut reflectată ho- 
tărîrea poporului român de 
a-și consacra toate forțele cau
zei socialismului și păcii.

Van Pin, comisar politic al 
Academiei militare a Armatei 
Populare Chineze de Elibera
re : Sîntem bucuroși că avem 

„0 demonstrație minunată 
a unui popor stăpîn 

pe soarta
prilejul de a participa la săr
bătorirea lui 23 August. Ne 
bucurăm sincer de succesele 
dobîndite de poporul român 
în opera de construire a so
cialismului. Dorim poporului 
român prosperitate și multă 
fericire.

Un oaspete din Republica 
Arabă Unită : Kamal Aș-Șazli. 
secretar general al Comitetului 
Executiv al Uniunii Socialiste 
Arabe din regiunea El Manu- 
gia, membru al Consiliului na
țiunii.

— Demonstrația la care a- 
sistăm este o manifestare mi
nunată a unității poporului, a 
bucuriei pe care el o resimte 
in această zi, a sărbătoririi ani
versării eliberării patriei. Este 
minunat să vezi sute de mii 
de oameni, aproape toți locui
torii Capitalei, participînd la 
această mare sărbătoare, ex- 
primindu-și bucuria, încrede
rea deplină în Partidul Comu
nist Român și în conducerea 
sa.

— Care este impresia dum
neavoastră cea mai puternică 
din România ?

— Vasta operă constructivă 
pe care o întreprindeți și pe 
care o constați pretutindeni.

tarea și modernizarea agricul
turii care formează actualmen
te ramura principală a eco
nomiei.

Intre Republica Orientală 
Uruguay și Republica Socia
listă România s-au statornicit 
și se dezvoltă relații priete
nești, legături economice și 
culturale pe baza egalității in 
drepturi și avantajului reci
proc.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Uruguayului, poporul și 
tineretul României transmit 
poporului Uruguayan urări de 
prosperitate și pace.

Poporul român este hotărît să 
lărgească neîncetat producția 
in industrie și agricultură, să 
consolideze economia sa națio
nală a cărei dezvoltare rapi
dă stîrnește admirația. Doresc 
poporului român prieten noi și 
mari succese.

Un bărbat în vîrstă priveș
te neobosit revărsarea coloa
nelor. Trec orele și oaspetele, 
înfruntînd soarele de august 
care a răzbătut dintre nori, 
examinează cu aceeași curio
zitate tabloul policrom care se 
desfășoară în vasta piață.

Facem cunoștință: Hans 
Scherfig, scriitor danez.

— Prima oară în România ? 
— întrebăm.

— Cu 14 ani în urmă, am 
participat Ia festivitățile con
sacrate lui Caragiale. Atunci 
am avut fericita ocazie de a 
lua parte întiia oară la sărbă

torirea lui 23 August. Mă 
bucur că a doua vizită îmi per
mite să-mi reînnoiesc, mai e- 
xact să-mi îmbogățesc impre
siile despre această sărbă
toare.

— Ce vă impresionează cel 
mai mult în această diminea
ță?

— Entuziasmul oamenilor 
muncii care manifestează prin 
fața tribunelor...

— Revenirea la București, 
după 14 ani, vă permite unele 
comparații...

— Firește. Bucureștiul mi se 
pare un oraș cu totul nou. Nu 
cred că există în Europa alte 
orașe în care, într-o perioadă 
atît de scurtă, să se fi construit 
atît de mult și atît de frumos.

Cu 12 ani în urmă Hans 
Scherfig a publicat o carte 
despre România.

— După vizita pe care o în
treprind în prezent în Româ
nia intenționez să scriu un 
nou ciclu de articole pe care 
le voi aduna apoi într-un vo
lum. Am o înțelegere, în acest 
sens, cu una din cele mai mari 
edituri din Danemarca.

EUGENIU OBREA

Greva studenților 
argentinieni

Presiunile exercitate de autori
tățile argentiniene asupra studenți
lor din Cordoba de a-și relua 
cursurile au înregistrat un eșec. 72 
de studenți de la Institutul din lo
calitate continuă să se afle într-o 
grevă a foamei declarată săptămî- 
na trecută în semn de protest îm
potriva amestecului polițienesc în 
treburile universitare, in timp ce 
majoritatea colegilor lor au decla
rat că vor continua să boicoteze 
reluarea cursurilor.

In capitală studenții au organi
zat o demonstrație care a fost îm
prăștiată de politie. 15 studenti au 
fost arestați. Federația universitară 
din Argentina a lansat un apel care 
cheamă la noi demonstrații pentru 
ziua de joi pe studenții de la toate 
universitățile. In același timp însă 
cursurile la 5 facultăți din Buenos 
Aires au fost reluate.

W
„Marea Britanie irosește re

zervele incalculabile de talent 
și capacitate creatoare ale fe
meilor, rezerve pe care ea 
nu-și poate permite să le piar
dă fără riscul de a rămîne în 
urmă cu cursa progresului".
Aceasta e concluzia la care 
ajunge Stella Greenhall, repu
tat sociolog, autoarea studiu
lui „Femeile și invățămîntul

U. R. S. S.
MOSCOVA 23 — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : Marți seara, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovieti
că, Teodor Marinescu, a oferit 
în saloanele ambasadei o re
cepție cu prilejul celei de-a 
22-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fas
cist.

La recepție au participat : 
A. P. Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., I. V. Andro
pov, secretar al C. C. al 
P.C.U.S., N. A. Tihonov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri ai U.R.S.S., K. F. Ilia- 
șenko, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., I. I. Palețkis, pre
ședinte al Sovietului na
ționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., S. M. 
Budionîi, K. Voroșilov, mem
bri ai Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. mi
niștri, M. V. Keldîș, președin
tele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., mareșali și generali, 
oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai conducerii 
Asociației de prietenie sovie- 
to-române, ziariști.

La recepție au participat 
membrii delegației M.A.N., 
condusă de Gh. Necula, vice
președinte al M.A.N., membrii 
delegației A.R.L.U.S. în frunte 
cu acad. Vasile Mîrza și mem
brii delegației de cineaști ro
mâni, participant la Festiva
lul filmului românesc.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 24. — Cores

pondentul Agerpres, Gh. 
Gheorghiță, transmite : Cu 
prilejul celei de a 22-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist, Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
Republica Populară Polonă a 
oferit o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au participat Franciszek 
Waniolka, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Mieczyslaw Jagielski, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul agriculturii, Boleslaw 
Podedworny, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, Marian Naszkowski. 
ministru adjunct al afacerilor 
externe, membri ai Comitetu
lui Central ai P.M.U.P., ai gu
vernului R. P. Polone, generali 
și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai organizațiilor econo
mice, culturale și obștești, oa
meni de știință, cultură și artg.

Lansarea stației automate

„Luna-11“
Agenția TASS anunță că în 

conformitate cu programul de 
cercetare în continuare a Lu
nii și a spațiului circumlunar, 
la 24 august ora 11 și 3 mi
nute (ora Moscovei), în Uni
unea Sovietică a fost lansată 
o rachetă cosmică în direcția 
Lunii.

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

Scopul principal al stației îl 
constituie punerea în funcțio
nare ulterioară a sistemelor 
satelitului artificial al Lunii 
și efectuarea unor cercetări 
științifice în spațiul circum
lunar.

Rezultatele preliminare ale 

„Rezerve irosite"
superior", publicat la începu
tul lunii august sub egida U- 
niunii Naționale a Studenților 
din Anglia.

Lucrarea Stellei Greenhall 
demonstrează că în Marea 
Britanie tinerele dornice să 
urmeze studii superioare și 
să-și pună cunoștințele in 
slujba societății, se lovesc de 
piedici foarte greu de trecut. 
Printre aceste piedici se nu
mără, de pildă, menținerea în 
vigoare a unor dispozițiuni 
vechi de aproape două secole 
care stabilesc un plafon de 
taxe pentru fete de două ori 
și jumătate mai ridicat decit 
pentru băieți. Fetele sînt, tot
odată, excluse de la sistemul 
de burse universitare.

La aceasta se adaugă ceea 
ce Stella Greenhall denumește

R. P. Chineză
PEKIN 23 (Agerpres). — în 

cinstea zilei de 23 August, 
Aurel Duma, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
Ia Pekin, a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei. Din 
partea chineză au participat 
Dun Bi-u, vicepreședinte al 
Republicii Populare Chineze, 
Cen I și Li Sien-Nien. vice- 
premieri ai Consiliului de Stat, 
Ian Min-Suan și Liu Nin-I. 
vicepreședinți ai Comitetului 
permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din 
întreaga Chină, Gao Tun-Min, 
vicepreședinte al Consiliului 
Consultativ Politic Popular, 
Giao Guan-Hua, adjunct al 
ministrului afacerilor exterpe, 
reprezentanți ai altor minis
tere, ai Armatei Populare dc 
eliberare și ai diferitelor 
organizații obștești.

Au fost, de asemenea, de 
față reprezentanți ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
China. La recepție a luat cu- 
vîntul Aurel Duma, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia, care s-a referit la suc
cesele obținute de poporul ro
mân în cei 22 de ani de la eli
berarea patriei. Despre succe
sele repurtate de poporul ro
mân, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în cons
trucția socialistă, a vorbit și 
Cen I, vicepremier al Consi
liului de Stat, care a luat, de 
asemenea, cuvîntul.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 24 (Agerpres). 

— Ambasadorul Republicii 
Socialiste România, Dumitru 
Turcuș, a oferit o recepție în 
saloanele restaurantului Gun- 
del din Budapesta cu prilejul 
celei de a 22-a aniversări a 
eliberării României de sub 
jugul fascist.

Au participat Antal Apro, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, Somogy Mikloș, mem
bru al Biroului Politic, Pal 
Uku, membru supleant al Bi
roului Politic, ministrul cul
turii, Jozsef Veres, membri ai 
guvernului, Karoly Kiss, se
cretarul Consiliului preziden
țial, miniștri și alți reprezen
tanți ai vieții politice, oameni 
de cultură și artă, șefi ai mi
siunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Budapesta, zia
riști.

R. P. Bulgaria
SOFIA 24. — Coresponden

tul Agerpres, C. Linte, trans
mite : Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Repu

prelucrării măsurătorilor a- 
rată că stația evoluează pe o 
traiectorie apropiată de cea 
calculată. La 24 august 1966 
ora 14 (ora Moscovei), stația 
„Luna-ll“ se afla la distanța 
de 26 000 km de Pămînt, dea
supra suprafeței care cores
punde cu coordonatele de 12 
grade și 4 minute latitudine 
nordică și 135 grade și 50 mi
nute longitudine estică.

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

Evoluția stației este urmă
rită de la Pămint cu ajutorul 
unui complex special de mă
surat. Datele obținute sînt 
prelucrate de un centru de 
coordonare și calcul.

„bariera psihologică" adică 
existența unor „puternice pre
siuni în familie și societate' 
care tind să convingă femeia 
că singurul ei rol rămîne ace
la de soție și mamă. In ace
eași ordine <le idei autoarea 
studiului citat relevă rezulta
tele unei anchete făcute in 100 
de întreprinderi mijlocii și 
mari. 82 din aceste întreprin
deri permit personalului mas
culin să urmeze cursurile se
rale ale școlilor superioare dar 
nu permit acest lucru perso
nalului feminin.

Astfel stînd lucrurile nu e 
de mirare că în anul univer
sitar 1965—1966 numai 2 Ia 
sută din absolventele cursuri
lor secundare au intrat în u- 
niversitate. Dacă Ia nivelul li
ceelor tinerele reprezintă ju

blica Populară Bulgaria, loan 
Beldean, cu prilejul celei de a 
22-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist 
a oferit o recepție în saloanele 
ambasadei. Au participat Jiv- 
ko Jivkov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P. C. B., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P.B.. 
Boian Bîlgaranov, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C.B., Pencio Kuba- 
dinski, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B. și vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor- 
ghi Kulișev, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Popu
lare, acad. Sava Ganovski. 
președintele Biroului Adunării 
Populare, Ivan Bașev, minis
trul afacerilor externe, mem
bri ai C.C. ai P.C.B., ai Consi
liului de Miniștri, Prezidiului 
Adunării Populare a Republi
cii Populare Bulgaria, acade
micieni, oameni de știință și 
cultură, ofițeri superiori, cores
pondenți ai presei străine și 
ziariști bulgari. Au luat parte 
șefi și membri ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. 
Bulgaria.

R. S. 
Cehoslovacă
PRAGA 24 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 22-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, am
basadorul Republicii Socialis
te România la Praga, prof. 
Gheorghe Nițescu, a oferit o 
recepție în saloanele ambasa
dei. Au participat Drahomir 
Kolder, membru al Prezidiu
lui și secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Oldrich 
Cernik, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului, 
Lubomir Struougal, secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Krejci Josef, vicepreșe
dinte al guvernului, general 
de armată Bohumir Lomsky, 
ministrul apărării naționale, 
miniștri, activiști de partid și 
de stat, oameni de știință, cul
tură și artă, generali și ofițeri 
ai armatei cehoslovace, zia
riști. Au participat, de aseme
nea, șefii misiunilor diploma
tice și alți membri ai corpului 
diplomatic din Praga.

Cu prilejul celei de-a 22-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, It. 
col. Petre Constantin, atașatul 
militar al țării nbastre la Pra
ga, a depus o coroană de flori 
din partea ambasadei la cimi
tirul din Zvolen al eroilor ro
mâni căzuți în luptele pentru 
eliberarea Cehosolovacieî. Au 
fost prezenți reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat 
și ai Școlii militare de aviație 
din Zvolen. A fost depusă o 
coroană de flori și la Mo

R. D. VIETNAM. Ostași din flota maritimă militară în 
timpul unui exercițiu de luptă

mătate din efective, în univer
sitate ele nu sînt decît 10 la 
sută din totalul studenților.

Toate acestea constituie, fi
rește, una din manifestările si
tuației inegale în care se gă
sește femeia în multe din ță
rile capitaliste, in prezent 
însă, date fiind dificultățile 
prin care trece economia bri
tanică cercurile conducătoare 
încep să-și pună cu mereu mai 
multă acuitate problema că 
țara nu poate să-și mai per
mită pierderile pricinuite de 
asemenea discriminări. Este 
tocmai ceea ce subliniază Ste
lla Greenhall care relevă că 
a fost încurajată în studiul ei 
de „personalități marcante atît 
laburiste cît și conservatoare". 
Ea anunță că va da curind pu
blicității propuneri susceptibi

numentul eroilor români din 
Lucenec.

Lt. col. Petre Constantin a 
depus o coroană și la Monu
mentul eroilor români din 
Piestiany. Au fost prezenți re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat și ai gar
nizoanei militare din Pies
tiany.

Anglia
LONDRA 24 (Agerpres). - - 

Cu prilejul celei de-a XXII-a 
aniversări a eliberării Ro
mâniei, Vasile Pungan, am
basadorul Republicii Socia
liste România la Londra, a o- 
ferit o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte George Thom
son, cancelar al Ducatului de 
Lancaster, lordul Shckleton, 
ministru al apărării pentru 
forțele militare aeriene, Au
sten Albu, ministru de stat la 
Departamentul pentru pro
blemele economiei. D. Green- 
hill, subsecretar de stat ad
junct la Foreing Ofice, sir 
Paul Sinker, director general 
al Consiliului britanic, Her
bert Ferguson, președintele 
Consiliului Municipal al Lon
drei, funcționari superiori la 
ministerul afacerilor externe, 
comerțului, tehnologiei, agri
culturii.

Au participat, de asemenea, 
William Alexander, George 
Matthews, membri ai Comi
tetului Executiv al P.C. din 
Marea Britanie, precum și alți 
membri ai conducerii Parti
dului Comunist, membri ai 
parlamentului britanic, mem
bri ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai Confederației 
industriei britanice.

R.F. Germană
BAD GODESBERG 24 (A- 

gerpres). — în saloanele re
staurantului „La Redoute" din 
Bad Godesberg, reprezentanța 
comercială a Republicii Socia
liste România în R. F. Germa
nă a oferit o recepție cu prile
jul Zilei de 23 August.

Au participat Erich Mende, 
vicecancelarul R. F. Germane, 
Kurt Schmucker, ministrul 
economiei, Johan Baptist 
Gradl, ministru in guvernul 
federal, Hans Schwarzmann, 
șeful protocolului din M.A.E. 
al R. F. Germane, primarul 
orașului Koln, funcționari su
periori din ministerul de ex
terne, al economiei, al alimen
tației, al agriculturii și silvi
culturii, reprezentanți ai unor 
instituții oficiale. Au luat 
parte numeroși conducători ai 
unor concerne industriale și 
oameni de afaceri. Au fost de 
față șefi ai unor reprezentan
țe diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic acredi
tat la Bonn.

le să remedieze actuala stare 
de lucruri și să facă „să intre 
în circuit" femeile care în 
pofida capacității lor nu-și 
pot asigura o pregătire co
respunzătoare.

„Irosirea talentelor in rindul 
tinerelor este un fenomen grav 
atît în școală cît și în viată 
— scrie Stella Greenhall. Este 
deci, esențial să se aplice ra
pid o politică constructivă 
care să permită tinerelor ca
pabile, să-și continuie studiile. 
Dacă nu vom face aceasta, 
pierderile mari de azi se vor 
dovedi mîine dezastruoase'.

Sprijinită de organizațiile 
studențești engleze, inițiativa 
pentru înlăturarea discrimină
rilor ce lovesc în aspirația 
spre studii universitare a fete
lor, scoate in lumină, de fapt, 
una din problemele tinerei ge
nerații din Marea Britanie.

E. R.

Franța
PARIS 24. — Coresponden

tul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Cu prilejul sărbă
torii naționale a României, dr. 
Victor Dimitriu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Franța a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei. Au 
participat Edgar Pisani, mi
nistru al echipamentului, Jac
ques Marette, ministrul Poște
lor și telecomunicațiilor, Mau
rice Schumann, președintele 
Comisiei de afaceri externe a 
Adunării Naționale, Charles 
de Chambrun, secretar de stat 
pentru comerț exterior, Jac
ques de Beaumarchais, direc
tor general al afacerilor poli
tice în Ministerul Afacerilor 
Externe, Gilbert Perol, consi
lier pentru probleme externe 
la Președinția Republicii, aca
demicianul Rene Clair, Pierre 
Mendes-France, fost președin. 
te al Consiliului de Mi
niștri, Waldeck Rochet, se
cretar general al Partidului 
Comunist Francez, Jean Louis 
Vigier, președintele grupului 
parlamentar franco-român din 
senat și alte personalități.

Grecia
ATENA 23. —- Coresponden

tul Agerpres, C. Aiexandroaie, 
transmite : Cu ocazia sărbăto
rii naționale a poporului ro
mân, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Atena, 
Mircea Bălănescu, a oferit un 
cocteil în grădina de vară a 
reședinței sale.

Mareșalul palatului, Papa- 
thanasiadis, a transmis amba
sadorului român din partea 
regelui Greciei, Constantin, 
felicitări cu ocazia zilei na
ționale.

La cocteil au participat mi
nistrul de externe, Toumbas, 
ministrul apărării, Costopou- 
los, ministrul comerțului, Kot- 
hris, ministrul marinei co- 
mereiale, Mavridoglu, minis
trul adjunct al afacerilor ex
terne, Rentis, mareșalul regi
nei, Leludas, președintele gru
pului parlamentar greco-ro- 
mân, Vasilatos, purtătorul de 
cuvînt al grupului parlamen
tar al partidului E.D.A., llias. 
Iliou, purtătorul de cuvînt al 
grupului parlamentar al par
tidului Uniunea de centru, Ba- 
kopoulos, foștii premieri Tsi- 
rimokos și Dovas, fbștii mi
niștrii Makris, Dertilis, Kal-^ 
simatis și Vranopoulos, pri
marul Atenei, Plytas, preșe
dintele Ligii de prietenie gre- 
go-române, general Loenidas 
Spais, președintele Mișcării 
elene pentru înțelegerea bal
canică și pace, Stamatis, Mer- 
curis, secretarul general al A- 
cademiei, Orlandos, deputați. 
directori de ministere, oameni 
de artă, cultură, afaceri, zia
riști greci și străini.

Au fost prezenți numeroși 
ambasadori acreditați la Ate
na, în frunte cu decanul cor
pului diplomatic, ambasadorul 
Italiei, Mario Conti.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

PE
SCURT

La 23 august, poporul afgan a 
sărbătorit a 47-a aniversare a inde
pendentei sale. In capitala tării a 
avut loc o paradă militară. înain
tea parăzii, regele Afganistanului, 
Mohammed Zahii Khan Șah, a ro
stii o cuvîntare in care a arătat, 
printre altele, că Afganistanul va 
continua să promoveze ferm politi
ca de neutralitate, de neamestec 
în treburile interne ale altor tari, 
de coexistentă pașnică între state, 
indiferent de regimul lor social si 
politic.

DEMITERII generalului Werner 
Panitzki din funcția de inspector 
general al aviației militare vest- 
germane i s:au adăugat miercuri 
demisia generalului Heinz Trettner. 
inspectorul general al Bundes- 
we farului.

Unele informații afirmă că pleca
rea celor doi generali a provocat 
o ,,vie emoție" în cercurile militare 
vest-germane, și îndeosebi în co
mandamentul aviației, unde se 
conturează o mișcare de protest 
împotriva lui von Hassel și a servi 
ciilor sale. Nu sînt excluse si alte 
demisii.

NAVA SPAȚIALĂ americană 
„Lunar Orbiter", care evoluează 
în jurul Lunii, și-a îndreptat obiec
tivele spre Pămînt într-o încercare 
de a lua imaaini ale planetei noas
tre de la 386 000 km. Rezultatele 
acestei experiențe vor fi cunoscute 
joi cînd nava va transmite imagi
nile luate De Pămînt.

Pe de altă parte, un reprezentant 
al centrului de cercetări snatiale 
din Langlev a anunțai că mecanțs 
mul de luat vederi aflat la bordu1 
navei spațiale nu funcționează nic! 
în prezent, așa cum s-a prevhu'. 
și „Lunar Orbiter' nu a e'așii p'-nc 
acum să realizeze 
corespunzătoare ale supratemei sa
telitului natural al Pdrrtîn:zi u
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