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»..Bilanțul luptei și eforturilor depuse in cei 20 de ani care au trecut 
din august 1944 este pentru fiecare dintre noi un puternic izvor 
de Încredere și optimism.

...însuflețit de victoriile obținute, poporul romin pășește in al treilea 
deceniu de viață liberă, încrezător in forțele sale și in capacitatea 
sa de a-și făuri viitorul fericit pe care il merită !

(Din expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea solemnă a Marii Adunări Naționale)

J DE SUB JUGUL FASCIST

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
LA SESIUNEA SOLEMNĂ A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Germană,

(Continuare în pag. Il-a)

«O

In «ala Palatului B. P. Bomtnc Foto : Gh. Vințlll

, condusă 
ezidiului 
jvietului

contradicțiile legate de situația internațională a 
Romîniei din anii premergători celui de-al doilea 
război mondial, accentuate la extrem în perioada 
dictaturii militaro-fasciste.

Politica antipopulară și antinațională dusă de 
clasele stăpînitoare menținea Romînia într-o stare 
de înapoiere economică și culturală, de dependen
ță față de marile puteri capitaliste. Acestea aca
paraseră principalele ei resurse — petrolul, lem-

picioare.
Președintele Marii Adunări Național) i a spus apoi : 
La sesiunea noastră consacrată aniversării elibe

rării patriei și muncii glorioase a poporului sub 
conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn participă delegații de partid Ăfi -.de stat din 
țările frățești care au venit să cinstească prin pre
zența lo marea sărbătoare națională a) poporului 
romîn ; iau parte, de asemenea, un mare, număr de 
invitați din țară și de peste hotare. '<

Salutăm delegația din Uniunea Soviet! 
de tovarășul A. I. Mikoian, membru al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S. ; delegația din R. P. .Chineză, 
condusă de tovarășul Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepțemier al 
Consiliului de Stat; delegația din R. S. Cehoslovacă, 
condusă de tovarășul Otakar Simunek, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, ^vicepre
ședinte al guvernului ; delegația din R. P.' Polonă, 
condusă de tovarășul Franciszek Waniolka, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri; delegația din R. S. F. 
.-'igoslavia, condusă de tovarășul Lazar Kölisevski, 
membru al Comitetului executiv al C.C. al! Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, președintei^ Comite
tului Federativ al Uniunii Socialiste a poporului

TOVARĂȘI,
Poporul romîn cinstește astăzi cea de-a 20-a 

aniversare a zilei de 23 August, ziua eliberării pa
triei de sub jugul fascist, cea mai mare sărbă
toare națională a Romîniei. Acest eveniment isto
ric a deschis o eră nouă, luminoasă, în dezvoltarea 
țării, a marcat o cotitură hotărîtoare în destinele 
poporului nostru, în îndelungata sa luptă pentru 
eliberarea națională și socială, pentru înfăp
tuirea de adînci transformări revoluționare și Œ 
clădirea unei Romînii noi, socialiste.

Cu prilejul acestei glorioase aniversări, K 
permiteți-mi ca, în numele Comitetului Cen- M 
trai al Partidului Muncitoresc Romîn, al Con- Ô 
siliului de Stat și al guvernului Republicii 
Populare Romîne să vă transmit un călduros K 
salut, dv., tovarăși deputați și deputate, ve- 
chilor participant la lupta ilegală a partidu- ||| 
lui, Ia evenimentele din august 1944, frunta- Bï 
șilor în munca și lupta pentru construirea ® 
socialismului invitați la Sesiunea solemnă a gp 
Marii Adunări Naționale, tuturor cetățenilor ||p 
scumpei noastre patrii ! (Aplauze).

Salutăm cu multă bucurie în mijlocul nos- 
tru delegațiile de partid și de stat din țările ||| 
socialiste frățești și le aducem vii mulțumiri ||p 
pentru că cinstesc, prin prezența lor, marea |® 
noastră sărbătoare. Aceasta constituie o cal- 
dă manifestare a relațiilor de prietenie dintre ||| 
partidele și țările noastre ! (Aplauze).

De asemenea, salutăm călduros pe toți oas- 
peții de peste hotare aflați aci, care parti- Ä 
eipă împreună cu noi la această aniversare |||| 
sărbătorească ! (Aplauze). .

"Ătt trecut 20 de ani de la memorabila zi a 
eliberării țării ; uriașele prefaceri petrecute « 
în acest răstimp în toate domeniile, în^struc- |g| 
tura politică, economică și socială a țării, în |||| 
poziția ei internațională, au schimbat din te- ® 
melii înfățișarea Romîniei și condițiile de ® 
viață ale celor ce muncesc.

Cea mai măreață cucerire a oamenilor 
muncii este victoria deplină a socialismului 
la orașe și sate. Au fost desființate clasele 
exploatatoare — lichidate pentru totdeauna Si 
exploatarea și asuprirea omului de către om. « 

Forța socială hotărîtoare a tuturor mari- ||| 
lor transformări din viața poporului — eroica 
noastră clasă muncitoare — harnica țărani; 

colectivistă, intelectualitatea, oamenii

fasciste insuflau un puternic avînt luptei de elibe
rare a poporului romîn.

Creșteau nemulțumirea și revolta maselor popu
lare, se accentua’starea de spirit antihitleristă în 
armată, sporeau deruta și panica în rîndurile în
tregii reacțiuni, se adîncea necontenit criza poli* 
tică a regimului antonescian.

în aceste împrejurări hotărîtoare pentru desti
nele Romîniei, Partidul Comunist Romîn a elabo

rat o platformă care prevedea răsturnarea 
W dictaturii militaro-fasciste, scoaterea țării 
M din războiul antisovietic și întoarcerea ar- 
S melor împotriva Germaniei, formarea unui 
IU guvern din reprezentanții tuturor forțelor 
M antifasciste, înfăptuirea de reforme demo- 
S cratice. Partidul s-a declarat gata să co- 
|| laboreze cu toate partidele, grupările, și per- 
B sonalitățile, indiferent de poziția lor de clă
ii să și de convingerile lor ideologice, pentru 
g realizarea oricărei prevederi din această 
S platformă, punînd ca singur criteriu al 
H colaborării lupta împotriva ocupanților hi
ll tleriști și a slugilor lor din țară.

Frontul Unic Muncitoresc, realizat în a- 
prilie 1944 între partidul comunist și parti
dul social-democrat, a constituit coloana 
vertebrală a coalizării tuturor forțelor po- 

BT litice hotărîte să lupte pentru eliberarea

O mare importanță a avut activitatea des- 
M fășurată de partid în rîndurile armatei, atra- 
» gerea de partea forțelor antihitleriste a unor 

generali și ofițeri superiori însuflețiți de 
HB sentimente patriotice.

Partidul nostru a folosit cu pricepere îm- 
® prejurările favorabile create de succesele 
Ol militare ale coaliției antihitleriste și, în pri- 
W mul rînd, de strălucitele victorii ale Arma- 
H|| tei Sovietice.
H| ’ în ziua memorabilă de 23 August 1944, 
Ä dictatura militaro-fascistă a fost răsturnată, 
Ä Antonescu și ceilalți membri ai guvernului 
» au fost arestați. Formațiunile de luptă pa- 
» triotice și unitățile militare romîne au 

ocupat principalele instituții și obiective mi- 
litare, au curățat Capitala și împrejurimile 

O ei de unitățile hitleriste, au zdrobit trupele 
germane din Valea Prahovei, Brașov, Con- 

Œ stanța, Turnu Severin, capturînd zeci de mii 
M de prizonieri.

Umăr la umăr cu glorioasa Armată Sovie
tică, armata romînă a luptat pentru izgonirea tru
pelor hitleriste de pe întreg teritoriul țării și a 
participat cu toate forțele ei la război, pînă la ca
pitularea Germaniei fasciste.

Poporul romîn va cinsti veșnic amintirea vite
jilor ostași sovietici care și-au dat viața pentru 
libertatea țării noastre ; sîngele vărsat în comun 
a cimentat prietenia și alianța dintre poporul ro
mîn și poporul sovietic în lupta pentru triumful 
nobilei cauze a libertății popoarelor, a păcii și 
socialismului! (Aplauze).

înfruntînd cu un minunat spirit de sacrificiu 
condițiile deosebit de grele, ruina economică pro
vocată de război și sabotajul reacțiunii, poporul 
nostru a răspuns cu înflăcărare chemării partidu
lui „Totul pentru front, totul pentru victorie“ !. 
Muncitorii, țăranii, meseriașii, intelectualii și-au 
mobilizat toate puterile, au acceptat cu bărbăție 
orice privațiuni pentru a asigura resursele și mij
loacele necesare frontului. Asemenea momente de 
imens avînt patriotic rămîn pentru totdeauna con
semnate de istorie.

Pentru faptele lor de arme în războiul antifascist, 
peste 300 000 de soldați, subofițeri și ofițeri romîni 
au fost decorați cu ordine și medalii romîne, so
vietice și cehoslovace. Prin bătăliile purtate, prin 
sîngele vărsat, poporul romîn și-a adus contribu-

munci? de “toate’ nâi.ionăhtățîic7'’înfrățlți‘în'iupta nul și alte bogății, foloseau țara drept o anexă a- 
umăr la umăr pentru înflorirea ‘patriei, forriiează gFâră Prirae> drePt Pion al P0’
societatea nouă din țara noastră, strîns unită în ’t’~” 
jurul partidului.

Orînduirea noastră socială, bazată pe puterea 
celor ce muncesc, s-a consolidat an de an și are o 
tărie de nezdruncinat ; masele cele mai largi par
ticipă activ la conducerea vieții de stat, se dez
voltă continuu democrația socialistă.

Partidul nostru este în prezent mai puternic și 
mai unit decît oricînd, se bucură de un imens 
prestigiu în rîndurile poporului și îndeplinește cu 
succes rolul de forță conducătoare în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste. (Aplauze).

Imaginea Romîniei de astăzi, libere și prospere, 
stă mărturie că Partidul Muncitoresc Romîn a 
binemeritat încrederea poporului, a răspuns cu 
cinste nădejdilor sale. (Aplauze).

Coeziunea strînsă a oamenilor muncii în jurul 
partidului, hotărîrea lor nestrămutată de a înfăp
tui politica sa verificată de viață stau chezășie 
cuceririi de noi și noi victorii sub steagul măreț 
al socialismului ! (Aplauze).

TOVARĂȘI,
Revoluția populară, începută acum două decenii 

prin insurecția armată antifascistă, își are profun
de rădăcini istorice în frămîntările sociale și în

muncitor din Iugoslavia ; delegația R. P. D. Co
reene, condusă de tovarășul Kim Ir, membru al 
Biroului Politic, vicepreședinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, prim-vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri ; delegația din R. D.
condusă de tovarășul Hermann Matern, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., locțiitor al pre
ședintelui Camerei Populare ; delegația din R. P. 
Ungară, condusă de tovarășul Kallai Gyula, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri; delegația din 
R. P. Bulgaria, condusă de tovarășul general de ar
mată,Ivan Mihailov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; delegația din R. P. Albania, condusă de to
varășul Manush Myftiu, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ; delegația 
din Republica Cuba, condusă de tovarășul Secun- 
dino Guerra, membru al secretariatului organizato
ric al Partidului Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba ; delegația din R. P. Mongolă, condusă de to
varășul D. Molomjamt, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ; de
legația din R. D. Vietnam, condusă de tovarășul 
Hoang Van Hoan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitetului permanent al Adună
rii Naționale. (Conducătorii delegațiilor au fost sa
lutați cu aplauze de întreaga asistență).

Tuturor oaspeților noștri le adresăm salutul nos
tru călduros, mulțumindu-le pentru participarea la 
această sesiune solemnă.

Intîmpinat cu îndelungi și puternice aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne.

Deputății Marii Adunări Naționale și invitații la 
sesiunea solemnă au subliniat expunerea, jn repe
tate rinduri, cu aplauze puternice, entuziaste. Se 
aplaudă îndelung pentru Partidul Muncitoresc Ro
mîn, pentru harnicul și talentatul nostru popor și 
Republica Populară Romînă, pentru unitatea țări
lor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pentru invincibila învățătură mar- 
xist-leninistă, pentru pace în lumea întreagă.

La propunerea președintelui Marii Adunări Na
ționale, cei prezenți au păstrat un minut de recu
legere în memoria tovarășului Palmiro Togliatti, 
secretar general al Partidului Comunist Italian, 
eminent luptător pentru cauza socialismului și 
păcii, care a încetat din viață.

Conducătorii delegațiilor țărilor socialiste, sosiți 
în țara noastră pentru a participa la festivitățile 
organizate cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub jugul fascist, au 
rostit cuvîntări de salut. Cuvîntările oaspeților au 
fost subliniate cu vii aplauze.

Tovarășul Ștefan Voitec a exprimat mulțumiri 
călduroase partidelor și guvernelor frățești care, 
prin cuvîntul conducătorilor delegațiilor prezente la 
sesiune, au adus saluturile lor omagiale partidului, 
Consiliului de Stat, guvernului și poporului nostru.

încheind lucrările acestei sesiuni, a spus pre
ședintele Marii Adunări Naționale, vă felicităm, 
dragi tovarăși, cu prilejul zilei de 23 August și 
adresăm tuturor celor de față urări de succes în 
muncfl, de sănătate și fericire personală.

(Agerpres)

liticii lor imperialiste.
Deveneau din ce în ce mai grele condițiile de 

-trai ale muncitorilor, țăranilor, meseriașilor, imen
sei majorități a intelectualilor, se accentuau res- 
trîngerea drepturilor și libertăților democratice, 
atmosfera de silnicie și teroare.’

Partidului comunist i-a revenit misiunea istorică 
de a mobiliza oamenii muncii împotriva exploa
tării burghezo-moșierești, împotriva fascizării țării, 
pentru drepturi democratice. Ridicînd steagul 
luptei împotriva fascismului, care devenise prin
cipala primejdie pentru poporul romîn, partidul 
nostru chema masele muncitorești, grupările de
mocratice, personalitățile proeminente ale vieții 
politice și culturale să militeze împotriva expan
siunii imperialismului german și a agenturii sale 
interne, împotriva pregătirii războiului antisovie
tic, pentru apărarea independenței naționale.

_ în. anii. întunecați ai războiului hitlerist, comu
niștii, animați de cel mai fierbinte patriotism, au 
dat nenumărate jertfe organizînd sabotarea ma
șinii de război și mobilizînd toate forțele patrio
tice,. întregul popor la acțiune în vederea răstur
nării dictaturii militaro-fasciste.

Eroismul fără seamăn al Armatei Sovietice, care 
PJirt.a. pe umerii ei greul războiului, loviturile 
nimicitoare pe care le dădea pe front armatelor

Marea Adunare Națională a Republicii Populare 
Romîne s-a întrunit sîmbătă dimineața într-o at
mosferă sărbătorească, în sesiune solemnă consa
crată celei de-a XX-d aniversări a eliberării Ro
mîniei de sub jugul fascist.

In sala Palatului R. P. Romîne se aflau, alături 
de deputați, membri ai C.C. al P.M.R. și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, fruntași în întrecerea socialistă, 
vechi militanți ai mișcării muncitorești, activiști de 
partid și de stat, generali și ofițeri superiori, oa
meni de știință, cultură și artă,\ ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine.

La sesiune au asistat șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în R. P. Romînă. j

Marea sală era dominată de Stema de stat a R. P. 
Romîne străjuită de steaguri roșii, și tricolore. Da
tele festive 1944—1964, înscrise pe fundal, evocă 
glorioasa aniversare pe care o cinstește astăzi în
tregul nostru popor.

Ora 10. Aplauzele puternice, îndelièng repetate ale 
deputaților și invitaților, salută apariția prezidiului. 
In prezidiu iau loc tovarășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnfyraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoțca, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, tàumitru Coliu, 
Leonte Rțîutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Gheorghe Gaston Marin, W>gu Radulescu, 
Constantin Tuzu, A.vram Bunaciu, Grigore Geamă- 
nu, membri ai C.C. al P.M.R., ai Conciliului de Stat 
și ai guvernului, membrii Biroului 
Naționale. In prezidiu iau loc delegațiile de partid 
și de stat invitate în țara noastră : 
parte la sărbătorirea celei de-a XX-a\ 
eliberării patriei.

\Marii Adunări 
âjiî

pentru a lua 
-a\ aniversări a

Deschizînd lucrările sesiunii, președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Vțoitec, propu
ne să se păstreze un moment de reculegere în me
moria deputaților Mihai Gh. Bujor ș:'Mihai Ralea 
care au încetat din viață în perioada, care a trecut 
de la ultima sesiune. întreaga asistenței se ridică în
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A XX-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII ROMÎNIEI DE SUB JUGUL FASCIST

EXPUN
(Urmare din pag. I-a)

ția la victoria asupra fascismului și a înscris o pa
gină glorioasă în istoria luptelor sale pentru liber
tate și independență națională.

Gîndul nostru se îndreaptă cu emoție și recu
noștință spre eroicii soldați și ofițeri romîni, spre 
bravii luptători din formațiile patriotice, spre toți 
neînfricații fii ai poporului, luptătorii antifasciști 
in frunte cu comuniștii care și-au dat viața pen
tru cauza sfîntă a libertății patriei ! (Aplauze).

Descătușînd energia creatoare a maselor, insu
recția antifascistă a dat un puternic impuls luptei 
poporului pentru obiective mereu mai înalte ale 
progresului social, spre desăvîrșirea transformări
lor burghezo-democratice și trecerea la instaura
rea puterii muncitorești-țărănești, la înfăptuirea 
sarcinilor revoluției socialiste.

Se ridicau la luptă forțe sociale uriașe, de nebi
ruit, trezite la creație istorică conștientă. Clasa 
muncitoare, organizată în sindicate unice, țără
nimea care lupta pentru pămînt, partidele și gru
pările reunite în Frontul Național Democrat, for
mațiunile de luptă patriotice schimbau raportul 
forțelor politice în favoarea poporului muncitor. 
Reacțiunea nu mai era în stare să oprească lupta 
maselor pentru reforme democratice, pentru în
făptuirea năzuințelor seculare de viață mai bună, 
de eliberare de sub jugul oricărei asupriri și ex
ploatări.

Oamenii muncii luau cu asalt prefecturile, pre
turile și primăriile, instalau în fruntea acestora 
reprezentanți ai poporului, alungau din aparatul 
de stat și din conducerea instituțiilor și întreprin
derilor elementele reacționare, expropriau și îm- 
părțeau țăranilor pămînturile moșierești.

Valul luptei populare a înlăturat succesiv trei 
guverne cu majoritate reacționară și a adus la 
putere, la 6 martie 1945, primul guvern în care 
clasa muncitoare avea rolul precumpănitor, guver
nul prezidat de patriotul înflăcărat și eminentul 
om de stat, Dr. Petru Groza.

Legiferarea și definitivarea reformei agrare, cît 
și întreaga activitate a guvernului au sporit con
siderabil influența și autoritatea acestuia în rîn
durile maselor țărănești, au consolidat alianța 
muncitorească-țărănească făurită în focul luptei 
pentru pămînt.

Cercurile reacționare nu s-au putut împăca, desi
gur, cu noul curs al evenimentelor. Partidele „is
torice“ vedeau că pierd terenul de sub picioare și 
rămîn complet izolate de popor, fără nici o bază 
de masa. în înțelegere și cu sprijinul cercurilor 
imperialiste, pè a căror intervenție' se bizuia pen
tru recîștigarea pozițiilor pierdute, reacțiunea, gru
pată în jurul monarhiei, a aruncat în joc ultima 
sa carte. Regele a rupt orice contact cu guvernul 
Dr. Petru Groza, a refuzat contrasemnarea legilor, 
scontînd să provoace o criză politică, demisia gu
vernului și răsturnarea regimului democratic. Gu
vernul și-a continuat însă activitatea, înfăptuind 
programul de transformări democratice, dovedind 
că se poate guverna cît se poate de bine și fără 
așa-numitul „factor constituțional“.

Co'nstatînd eșecul deplin al „grevei regale“, mo
narhia, conducătorii partidelor național-țărănesc 
și liberal, au căutat din nou sprijinul puterilor occi
dentale din coaliția antihitleristă. Ca o condiție a 
normalizării relațiilor între rege și guvern, Statele 
Unite și Anglia au cerut, iar guvernul Groza a ac
ceptat includerea ca miniștri fără portofoliu a cîte 
unui reprezentant al celor două partide „istorice“ 
și organizarea într-un termen scurt a alegerilor 
generale.

în alegerile efectuate în noiembrie 1946, Blocul 
Partidelor Democratice a obținut o strălucită 
victorie, întrunind 71,80 la sută din totalitatea vo
turilor. Pentru reacțiune, alegerile au constituit o 
înfrîngere zdrobitoare, au definitivat procesul de 
izolare completă de mase a partidelor „istorice“.

Vă amintiți, tovarăși, cîte eforturi a irosit presa 
reacționară din Occident pentru a denatura realită
țile social-politice din țară și a prezenta instaura
rea guvernului Dr. Petru Groza ca un act impus 
din afară. Victoria obținută în alegeri de forțele 
democratice a confirmat cum nu se poate mai 
convingător că guvernul este expresia voinței și 
intereselor profunde ale maselor largi, că el se 
bucură de încrederea deplină a poporului.

Avînd de făcut față unei situații economice deo
sebit de grele în urma războiului, a jafului hitle- 
rist și a secetei consecutive din anii 1945—1946, 
guvernul Petru Groza a îndreptat toate eforturile 
spre lichidarea haosului economic și financiar,^spre 
redresarea economiei naționale. Ajunge să arătăm 
că venitul national reprezenta atunci doar jumă
tate față de anul 1938. Agricultura, în ansamblul 
ei, era într-o stare dezastruoasa, șeptelul era dis
trus în cea mai mare parte, întregul sistem de 
transporturi dezorganizat. Această situație era a- 
gravată de sabotajul sistematic al claselor exploa
tatoare, care practicau specula, dezorganizarea 
producției și aprovizionării, contrabanda valutară 
și evaziunile de capital, urmărind ca prin inflație, 
ruină și foamete să creeze în rîndul maselor ne
mulțumire și dezorientare și să submineze regimul 
democratic.

în acești ani grei, cînd Romînia era bîntuita de 
secetă și foamete, Uniunea Sovietică a acordat un 
ajutor frățesc țării noastre dîndu-ne pîine, deși 
trecea ea însăși prin mari greutăți de aprovi
zionare. Poporul nostru își amintește cu recunoș
tință de acest ajutor care adeverește că prietenul 
la nevoie se cunoaște. (Aplauze).

Sprijinul economic și colaborarea frățească cu 
Uniunea Sovietică au avut o mare însemnătate 
pentru consolidarea măsurilor luate de partid în 
vederea refacerii țării.

învingînd rezistența înverșunată a claselor ex
ploatatoare care dețineau poziții* dominante în 
viața economică, guvernul a aplicat într-o perioadă 
scurtă o serie de legi de mare însemnătate. A fost 
etatizată Banca Națională, care se afla în mîinile 
capitaliștilor, s-a introdus legea Oficiilor indus
triale prin care s-au creat condiții ca statul să 
controleze și să îndrume activitatea industrială și 
comercială a întreprinderilor particulare, s-a reor
ganizat comerțul exterior.

Un moment deosebit de important l-a constituit 
adoptarea de către guvern, în iunie 1947, a propu
nerilor Partidului Comunist, cuprinzînd un pro; 
gram sistematic și concret de însănătoșire a vieții 
economice și financiare. Cît de grea era situația 
țării în acea perioadă se vede din însuși faptul ca 
acest program nu putea cuprinde prevederi decît 
numai pentru 6 luni, iar ca obiectiv de ridicare a 
producției industriale se stabilea atingerea abia a 
circa 70 la sută din nivelul producției anului 19o8. 
Acest program ilustra totodată realismul și serio
zitatea cu care partidul a abordat rezolvarea pro; 
blemei deosebit de dificile și complexe a refacerii 
economice. Ca o condiție hotărîtoare pentru tre
cerea la dezvoltarea economiei naționale partidul 
a preconizat efectuarea reformei monetare și a 
stabilizării. . . tS(

în scopul întăririi reformei agrare, a fost votata 
legea circulației bunurilor agricole, care împiedica 
concentrarea pămînturilor țărănești în mîinile 
chiaburilor, a fost desființată dijma, una din ră
mășițele feudale din economia noastră. .

înf’runtînd nenumărate greutăți, oamenii muncii 
au înfăptuit cu succes aceste măsuri care îngră
deau posibilitatea burgheziei de .a sabota redresa
rea producției și finanțelor țării ; au apărut pri
mele elemente de stabilitate în economie. Toate 
acestea au slăbit pozițiile reacțiunii și au întărit 
regimul democrat ; s-au creat condiții pentru înlă
turarea de pe scena istoriei a monarhiei, pentru 
lichidarea ultimelor vestigii ale dominației politice 
burghezo-moșierești.

EA TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Insurecția armată antifascistă, instaurarea la 

putere a guvernului democrat în martie 1945, pro
clamarea Republicii Populare au fost verigi ale 
aceluiași proces revoluționar neîntrerupt.

întreaga putere a fost preluată de clasa mun
citoare, în alianță cu țărănimea muncitoare. Oa
menii muncii, adevărații făuritori ai istoriei, au 
devenit singurii stăpîni ai țării, au pășit cu însu
flețire și elan, sub conducerea partidului, la con
struirea societății socialiste.

O condiție fundamentală a realizării cu succes 
a sarcinilor noii etape în care pășise țara era în
făptuirea unității politice și organizatorice a cla
sei muncitoare, spre care se luase curs încă din 
1946. Ca rezultat al luptelor duse împreună de co
muniști și social-democrați după încheierea Fron
tului Unic Muncitoresc, al procesului de treptată 
apropiere și cunoaștere reciprocă, Congresul de 
unificare din februarie 1948 a consacrat făurirea 
Partidului Muncitoresc Romîn pe baza principiilor 
organizatorice și ideologice ale partidului de tip 
nou. Acest eveniment istoric a fost în mod justi
ficat apreciat de partid ca victoria deplină a mar- 
xism-leninismului în mișcarea muncitorească din 
Romînia.

TOVARĂȘI,
Prin istoricul act al naționalizării din iunie 1948, 

principalele mijloace ale puterii economice a bur
gheziei — fabricile, băncile, transporturile, socie
tățile de asigurări — au devenit bun al întregului 
popor ; s-a creat un puternic sector socialist, a 
fost lichidată exploatarea capitalistă în industrie, 
deschizîndu-se noi perspective dezvoltării econo
miei naționale.

S-a putut păși la elaborarea și realizarea pri
melor două planuri anuale care ne-au permis să 
facem un început de ordine în economie, să ne or
ganizăm și să obținem experiență în planificare, 
să trecem la planurile cincinale de dezvoltare 
economică.

în orientarea întregii activități de construire a 
bazei tehnico-materiaie a socialismului, partidul a 
pornit de la faptul că Romînia dispune de resurse 
naturale variate care permit dezvoltarea complexă 
și multilaterală a economiei ei.

Călăuzindu-se după învățătura marxist-leninistă 
și aplicînd-o la condițiile țării noastre, partidul a 
pus permanent în centrul politicii sale economice 
industrializarea socialistă, pe baza tehnicii înain
tate, ca o condiție fundamentală a dezvoltării 
echilibrate și armonioase a tuturor ramurilor, 
economiei.

Ceea ce caracterizează ansamblul operei de con-, 
strucție economică în țara noastră este ritmul înalt 
de creștere a industriei. Astfel, între anii 1950-1963, 
producția globală industrială a sporit într-un ritm 
mediu anual de peste 13 la sută; în ultimii ani, 
acest ritm s-a accentuat atingînd 15 la sută în 
perioada 1960-1963, ceea ce înseamnă depășirea 
ritmului mediu prevăzut în planul de 6 ani. Ca 
rezultat, volumul producției industriale este în 
prezent de peste 8 ori mai mare decît în 1938, iar 
venitul național de 3,5 ori.

încă de la Conferința Națională a P.C.R. din 
1945, trasînd linia generală a dezvoltării economice 
a Romîniei, partidul a acordat prioritate industriei 
grele, principalelor ei ramuri — orientare care și-a 
găsit reflectare în toate planurile de stat și a 
determinat importante schimbări calitative în 
structura economică a țării.

Ponderea producției mijloacelor de producție re
prezintă astăzi aproximativ 2/3 din ansamblul in
dustriei — ceea ce asigură o bază trainică pro
gresului neîntrerupt al întregii economii naționale.

Rezultatele industrializării socialiste își găsesc 
expresie în schimbarea structurii venitului națio
nal, partea realizată în industrie sporind de la 30 
la sută în 1938 la^ aproape 47 la sută în 1963, în 
condițiile dezvoltării concomitente a agriculturii 
cît și a celorlalte ramuri ale economiei.

în toată această perioadă, partidul nostru a 
acordat o deosebită atenție repartizării judicioase 
a venitului național, asigurînd însemnate resurse 
pentru lărgirea continuă a bazei materiale necesare 
dezvoltării economiei, concomitent cu preocuparea 
pentru creșterea sistematică a nivelului de trai al 
poporului.

în anii de la eliberare s-au ridicat mari combi
nate chimice, siderurgice, de prelucrare a metalu
lui, a lemnului, ale industriei ușoare și alimentare 
dotate cu tehnică avansată. Au fost construite în 
industria republicană circa 450 întreprinderi și 
secții noi, au fost reutilate, modernizate și dez
voltate întreprinderile existente. O jSarte tot mai 
mare a producției industriale este concentrată în 
mari unități cu profil complex, care, prin instala
țiile lor moderne și tehnologia adoptată, asigură 
prelucrarea în condiții superioare a materiei 
prime, reducerea cheltuielilor de producție și rea
lizarea unei înalte eficiențe economice.

în același timp, partidul a urmărit, ca unul din
tre obiectivele fundamentale ale politicii sale eco
nomice, îmbunătățirea continuă a repartizării te
ritoriale a forțelor de producție, printr-o astfel 
de amplasare a noilor obiective industriale care 
să imprime un ritm de dezvoltare mai accentuat 
regiunilor rămase în urmă.

Resurse importante au fost îndreptate spre 
extinderea rezervelor, dezvoltarea și reutilarea 
industriei petrolului, cărbunelui și gazului metan ; 
a fost elaborat planul de electrificare de 10 ani 
— îndeplinit înainte de termen și în condiții de 
eficiență superioară prevederilor inițiale.

în anul în curs, producția de energie electrică și 
termică va depăși de 22 de ori pe cea realizată în 
1938. Numai puterea nouă ce se va instala în 1964 
în centralele electrice depășește cu mult pe cea 
creată în Romînia în întreaga perioadă de guver
nare burghezo-moșierească.

Partidul și guvernul acordă o atenție perma
nentă nevoilor crescînde de metal ale economiei. 
S-au pus în valoare noi rezerve și au fost con
struite mari unități de prelucrare ; se află în con
strucție marele combinat siderurgic de la Galați 
și întreprinderile de alumină și aluminiu de la 
Oradea și Slatina. Producția de fontă a crescut de 
aproape 14 ori față de 1938, cea de oțel și metale 
neferoase, de peste 10 ori.

Una din preocupările permanente ale partidului 
și guvernului a constituit-o încă din primii ani ai 
construcției socialiste dezvoltarea susținută a in
dustriei chimice, care dispune în țara noastră de 
condiții și perspective deosebit de favorabile.

Pornind de la aceste posibilități, în planurile 
economice s-au asigurat industriei chimice ritmuri 
înalte de dezvoltare, care, între anii 1950—1963, 
s-au ridicat în medie la 22 la sută, iar în cadrul 
planului șesenal, la 25 la-sută, superioare tuturor 
celorlalte ramuri ale industriei.

Industria noastră constructoare de mașini și 
electrotehnică satisface complet nevoile de utilaj 
ale industriei petroliere, asigură o mare parte din 
mașinile și agregatele necesare industriei chimice, 
transporturilor, construcțiilor, industriei de pre
lucrare a lemnului și a bunurilor de consum. De 
o importanță deosebită este contribuția industriei 
constructoare de mașini la dotarea tehnică a agri
culturii, la mecanizarea complexă a muncilor agri
cole ; produsele acestei ramuri sînt tot mai mult 
apreciate și peste hotare.

Succese remarcabile au fost obținute de mun
citorii, inginerii și tehnicienii noștri pe tărîmul 
luptei pentru sporirea productivității muncii. în 
prezent, două treimi din sporul producției indus; 
triale se obțin pe seama creșterii productivității 
muncii. Aceasta se bazează în primul rînd pe in
troducerea tehnicii noi, pe ridicarea continuă a

calificării, pe organizarea superioară a producției, 
în lumea contemporană se desfășoară o vastă re- : 
voluție tehnico-științifică, care impune moderni- j 
zarea continuă a aparatului de producție în pas 
cu progresul tehnic mondial, aplicarea largă a ce
lor mai înaintate cuceriri ale științei șj tehnicii. 
Avem convingerea că pășim pe un drum bun , 
orientîndu-ne hotărît spre dotarea economiei cu 
tehnica cea mai avansată, spre însușirea și intro
ducerea în fabricație a celor mai reușite tipuri de 
mașini și utilaje existente pe plan mondial. 
(Aplauze).

Cadrele noastre dispun de condiții din cele mai 
bune pentru a cunoaște și stăpîni temeinic reali
zările tehnicii moderne — și sintern siguri că pa- - 
siunea lor pentru tot ce este avansat în producție, 
competența sporită a clasei muncitoare și a corpu
lui tehnic, munca lor asiduă pe acest tărîm se vor 
concretiza în noi și remarcabile realizări.

La două decenii de la eliberare, ca rezultat al 
politicii de industrializare, țara noastră dispune 
de ramuri industriale noi, în plin avînt, de combi
nate, fabrici și uzine moderne, puternice centrale 
electrice, noi mine și schele petroliere, vaste" șan
tiere de construcții. Pulsează viguros economia 
prosperă a Romîniei noi, socialiste ! (Aplauze).

Ne reamintim cu acest prilej cît s-au străduit 
cercurile conducătoare ale fostelor clase domi
nante să ponegrească politica de industrializare 
preconizată de partid și ce profeții funebre răs- 
pîndeau în legătură cu această politică.

în 1947 oficiosul unuia din fostele partide „isto
rice“ scria : „industria grea, mai cu seamă astăzi, 
cînd cercetăm zările întunecate ale orizontului 
căutînd o geană de lumină spre a ne îndrepta nă
dejdile către un schimb internațional, apare mai 
nelegitimă ca orieînd... Primatul industriei grele, 
fiind sinonim cu izolarea noastră de restul conti
nentului, înseamnă pauperizare și evoluție retro
gradă... Industrializarea este sinonimă cu răstur
narea premiselor existenței noastre. Este îmbrăți
șarea unui crez cu desăvîrșire opus structurii 
social-economice romînești. Este sacrificarea tu
turor realităților pe altarul unor interese străine 
de factura și putințele poporului romîn“.

După cum se vede, ceea ce-i alarma în primul 
rînd pe foștii stăpîni ai țării și pe stăpînii stăpî- 
nilor ei, era perspectiva că Romînia, industriăli- 
zîndu-se, își va pierde vechiul rol pe care i-1. 
hărăziseră, de anexă agrară a puterilor imperia
liste, de piață de desfacere a acestora și furni
zoare de materii prime ieftine. Desigur, dacă este 
vorba de răsturnarea „vechilor premise ale exis
tenței“, a vechii structuri social-economice care 
decurgea din acest rol, atunci într-adevăr- trebuie ■ 
să ne recunoaștem vina. Mai mult, trebuie să 
mărturisim că de fapt tocmai acest lucru l-am și- 
dorit și că nu simțim nici o umbră de regret că 
aceste așa-zise „realități legitime“ s-au dus pe 
veci pe apa sîmbetei ! (Aplauze).

Cît privește atitudinea lor de dispreț și neîn
credere față de poporul romîn și certificatul de 
incapacitate pe care i-1 dădeau — bilanțul acestor 
decenii arată suficient de convingător dacă stă 
șau nu în putința poporului romîn să-și creeze- o 
industrie modernă, înfloritoare!...........

Același oficios conchidea: „De înfăptuiri sub : 
acest regim, nici vorbă nu poate fi,.. Pe scurt, 
este cea~ mai proastă guvernare- pe care a- avut-o - 
acest pămînt de la Buerebista și pînă în zilele - 
noastre". (Rîsete, ilaritate în sală)<r. rp ... (g ---- c------ ;

Mersul istoriei a spulberat aprecierile ridicole inspirate djh viața nouă a patriei.
ale partidelor „istorice“, profețiile și ..nădejdile , Uriașa rriuncă educativa desfășurată de partid, 
lor deșarte, iar înseși aceste partide s-au cufundat . sjpc'1.c.^e. Ș1 organizațiile de tineret cultivă 
de mult în neant * • trăsături noi in conștiința oamenilor muncii, dez-

înfăptuind cu hotărîre obiectivele stabilite de "voltă atitudinea înaintată față de muncă și so
cietate, făurește constructori pricepuți și devotați 
operei de construcție socialistă.

Aceste trăsături noi își găsesc o* puternică ex- 
• presîe în avîntul patriotic cu care.întregul nostru 
popor participă la înfăptuirea politicii partidului, 
la realizarea prevederilor planului de stat. Din 
această muncă entuziastă s-a conturat tabloul 
însuflețitor pe care-1 înfățișează patria noastră 
socialistă în anul celei de-a XX-a aniversări a eli
berării. (Aplauze).

întîmpinînd măreața sărbătoare.de. astăzi, oame
nii muncii din industrie au înscris în bogatul bi
lanț al întrecerii desfășurate în cinstea zilei de 23 
August noi și însemnate succese.

Pianul producției industriale pe primele 7 luni 
ale acestui an a fost realizat în proporție de 103,5 
Ia sută, obțînîndÂ-se o producție cu 15 la sută 
mai mare decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Toate ramurile economice și toate regiunile 
țării se prezintă cu planul îndeplinit și depășit. 
Practic; toate întreprinderile țării și-au realizat 
planul și angajamentele luate. Cu legitimă mîndrie 
oamenii muncii dintr-o serie de ramuri importante 
ale economiei — industria constructoare de ma
șini, siderurgia, exploatarea forestieră și prelucra
rea lemnului — raportează că încă în acest an vor 
atinge și depăși nivelele prevăzute de Directivele 
Congresului al III-lea al partidului pentru anul 
1965. (Aplauze).

Permiteți-mi, tovarăși, ca în numele Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri să 
adresez călduroase felicitări muncitorilor, ingine
rilor, tehnicienilor, țăranilor și celorlalți lucrători 
din agricultură, oamenilor de știință și de cultură, 
activiștilor de partid și de stat, tuturor oamenilor 
muncii făuritori ai mărețelor succese realizate și 
să le urez noi victorii în munca lor rodnică, plină 
de abnegație pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste în țara noastră! (Aplauze).

TOVARĂȘI,
în ultimele două decenii, în lume au avut loc 

transformări de o însemnătate uriașă, care exercită 
o profundă înrîurire în viața popoarelor și asupra 
întregii evolujii a relațiilor internaționale.

Marile reajizări ale poporului sovietic în cons
trucția desfășurată a comunismului, succesele de 
seamă ale poporului chinez în construirea socialis
mului, rezultatele rodnice obținute de toate țările 
sistemului socialist mondial în domeniul econo
miei, culturii și ridicării nivelului de trai al oame
nilor muncii au transformat socialismul în facto
rul hotărîtor al dezvoltării istorice, întărind con
siderabil forțele păcii, democrației și progresului 
social. (Aplauze).

în acești ani a avut loc o puternică creștere a 
mișcării comuniste internaționale, a sporit influen
ța pe care o exercită asupra vieții politice și so
ciale contemporane. în prezent aproape nu există 
țară pe glob în care să nu activeze partide comu- ' 
niste și muncitorești. în fruntea popoarelor din 
țările socialiste, partidele clasei muncitoare orga
nizează și conduc, pe un sfert din suprafața glo
bului pămîntesc, opera istorică de edificare a noii 
societăți. în lumea capitalistă, partidele comunis
te, înfruntînd cu eroism represiunile la care sînt 
supuse într-un șir de țări, țin sus steagul luptei 
împotriva exploatării, unesc tot mai mult în jurul 
lor forțele care militează pentru independență, 
drepturi democratice și pace trainică.

Partidele comuniste și muncitorești, cît și alte 
partide și organizații revoluționare ce-și pun ca țel 
realizarea de adînci prefaceri social-economice, în
făptuirea socialismului — desfășoară o viguroasă 
activitate în numeroase țări care au scuturat jugul 
colonial și luptă pentru dezvoltarea economiei lor 
naționale, pentru întărirea independenței lor eco
nomice și politice. în epoca contemporană miș
carea de eliberare națională a devenit o mare for
ță revoluționară care a dus la destrămarea siste
mului colonial, la apariția pe harta politică a lumii 
a zeci de noi state independente.

de mult în neant ! *
înfăptuind cu hotărîre obiectivele stabilite de 

partit! în domeniul industrializării, oamenii mun
cii se pot mîndrl cu rezultatele eforturilor lor de
puse în aceste decenii pentru crearea, unei indus
trii socialiste puternice, multilateral dezvoltată, 
capabilă să asigure progresul și avîntul continuu 
al patriei. (Aplauze).

TOVARĂȘI,
în cele două decenii care au trecut de la elibe

rare, in agricultură au avut loc profunde trans
formări social-economice. Pornind de la teza leni
nistă că făurirea unei economii socialiste unitare 
necesită construirea socialismului nu numai la 
orașe, ci, și la sate, hotărîrile de importanță isto
rică ale plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 
1949 au stabilit liniile directoare ale reorganizării 
agriculturii pe baze noi.

Munca perseverentă depusă de organele și or
ganizațiile de partid în rîndurile țărănimii a luat 
caracterul unei largi activități politice și organi
zatorice de masă, în desfășurarea căreia au fost 
învinse nenumărate greutăți inerente unei acțiuni 
de o asemenea amploare, care privea atragerea pe 
un nou făgaș a milioane de producători indivi
duali. Se punea problema nu numai de a uni gos
podăriile individuale, dar și de a crea relații noi, 
socialiste, de muncă, de a introduce un mod su
perior de organizare și gospodărire a producției 
agricole, de a forma și ridica necontenit conștiința 
socialistă a maselor țărănești.

După 13 ani de muncă intensă, s-a încheiat pro
cesul de colectivizare a agriculturii, victorie isto
rică consfințită la Sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale din primăvara anului 1962. în
treaga economie a țării a căpătat un caracter 
unitar, socialismul a învins pe deplin atît la orașe 
cît și la sate. (Aplauze).

Promovând neabătut politica de dezvoltare in
tensivă și multilaterală a agriculturii, statul nos
tru a îndreptat în acest sector importante mijloa
ce materiale și bănești. Investițiile alocate pentru 
dotarea stațiunilor de mașini și tractoare și gos
podăriilor de stat, lucrările de îmbunătățiri fun
ciare, creditele acordate gospodăriilor colective, 
perfecționarea continuă a sistemului de contrac
tări a produselor la prețuri avantajoase, au con
tribuit la sporirea producției agricole și la crește
rea fondului central al statului. Cu toate condițiile 
climatice nefavorabile pe care le-am avut în- 
tr-un număr de ani din această perioadă, produc
ția de cereale a sporit, s-au realizat creșteri im
portante la culturile tehnice, s-a mărit și s-a 
îmbunătățit calitativ efectivul de animale. în pe
rioada 1959—1963 s-a obținut în medie pe an o 
producție totală de cereale de peste 10 milioane 
de tone, față de 8 milioa.ne tone cît a reprezentat. 
media anilor 1934—1938. La începutul acestui an, 
numărul de animale depășea pe cel din 1938 cu 
aproape 1 milion de bovine, cu aproape 2 milioane 
porcine, cu peste 2 milioane ovine. Romînia își 
asigură din producția proprie hrana populației, 
aprovizionarea industriei cu materii prime agri
cole și are totodată disponibilități pentru export.

Nu e departe timpul cînd vom ajunge la meca
nizarea completă a principalelor lucrări agricole 
la toate culturile mari, la un grad ridicat de chi
mizare, asigurînd producții tot mai mari, stabile 
și ieftine, punînd mai deplin în valoare marile 
rezerve de care dispune agricultura. Aceasta va 
constitui o etapă nouă, superioară a activității 
partidului în domeniul făuririi unei agriculturi 
moderne, înaintate. (Aplauze).

Avem acum o țărănime nouă, în al cărei mod de 
viață și conștiință s-au produs adînci prefaceri. Ve
niturile ei reale s-au dublat față de 1950, ea se în- 
bracă și se hrănește mai bine. în ultimii 13 ani 
au fost ridicate la sate, din fondurile proprii ale 
țărănimii, nouă sute de mii de case noi. Satele 
au astăzi mii de cămine culturale, cinematografe, 
cunosc o viață culturală bogată, la care participă 
practic întreaga țărănime. Acestea sînt semne 
evidente ale creșterii continue a nivelului mate
rial și cultural al țărănimii noastre. z

La temelia tuturor înfăptuirilor din anii con
strucției socialiste se află eforturile creatoare ale 
poporului nostru, munca sa însuflețită, maxima 
mobilizare a tuturor resurselor și posibilităților 
interne ale țării. Totodată în dezvoltarea R. P. Ro- 
mîne o deosebită însemnătate o au relațiile de 
colaborare cu U.R.S.S. și cu celelalte țări socialis
te, relații cărora partidul nostru le dă o înaltă 
prețuire. (Aplauze). Participînd la activitatea 
C.A.E.R. și coordonîndu-și eforturile cu celelalte 
țări membre, dezvoltînd legăturile de colaborare 
economică tovărășească cu toate statele socialiste, 
Republica Populară Romînă își lărgește legăturile 
și cu alte state, indiferent de orînduirea lor so
cială, pe baza avantajului reciproc, corespunzător 
necesităților economiei naționale și cerințelor dez
voltării relațiilor economice mondiale. (Aplauze).

Avîntul economiei naționale, sporirea producției 
industriale și agricole, politica partidului și guver
nului de lărgire continuă a legăturilor internațio
nale ale țării au făcut posibilă creșterea an de an 
a comerțului exterior, care atinge un nivel de peste 
două ori mai mare decît cel realizat în 1959, depă
șind prevederile Directivelor Congresului al III-lea 
pentru anul 1965. Romînia se bucură pe piața ex
ternă de un prestigiu în continuă creștere.

TOVARĂȘI,
Realizările obținute an de an în dezvoltarea eco

nomiei, creșterea venitului național, au dat posi
bilitate statului să înfăptuiască sistematic un am
plu program de măsuri destinate ridicării continue 
a nivelului de viață al poporului — obiectiv funda
mental al întregii politici a partidului nostru.

Ca urmare a creșterii salariului nominal, a re
ducerii prețurilor și tarifelor, salariul real este în 
prezent de peste 2 ori mai mare decît în 1950.

Ridicarea continuă a puterii de cumpărare a 
populației — atit la orașe cît și la sate — este 
oglindită de creșterea, an de an, a volumului de 
mărfuri vîndute prin comerțul socialist, de struc
tura acestor produse, în cadrul căreia capătă o 
pondere tot mai mare vînzările de bunuri de folo
sință îndelungată.

Una din problemele care stau în centrul atenției 
partidului este îmbunătățirea condițiilor de locuit 
de la orașe și centre industriale. Numai în perioa
da 1960—1963 s-au construit din fondurile statului 
peste 160 mii de apartamente.

Pentru apărarea sănătății oamenilor a fost 
creată, în întreaga țară, o largă rețea de spitale, 
policlinici,, maternități, dotate cu aparataj modern 
și deservite de un număr din ce în ce mai mare de 
cadre m'edicale.

Porțile '■ școlilor și universităților sînt deschise 
pentru toți tinerii dornici de învățătură. Toți copiii 
țării. — 3,3 milioane de elevi — învață astăzi în 
școli ; începînd cu anul școlar 1961—1962 învăță- 
mîntul de toate gradele a devenit gratuit. în com
parație cu anul școlar- 1938—1939, numărul elevilor 
în școlile de cultură generală este aproape de 2 
ori, iar al studenților de 4,2 ori mai mare; 60 la 
sută din numărul total al studenților sînt bursieri. 
Aproape trei sferturi din cadrele cu pregătire me
die și superioară care lucrează astăzi în economie 
au fost'formate în anii regimului nostru.

înfloresc continuu arta și știința, cărora li s-au 
creat condiții optime de dezvoltare; în institute 
și laboratoare se desfășoară o activitate de cerce
tare .științifică intensă și plină de roade, oamenii 
de artă își fructifică talentul în lucrări valoroase, 
ihsbirăte din viața nouă a patriei.

Schimbările intervenite în raportul de forțe, în
deosebi ca urmare a formării sistemului socialist 
mondial și prăbușirii sistemului colonial, au ingus 
tat sfera și posibilitățile de acțiune ale imperia!’-* 
mului, care, spre deosebire de trecut, nu mai po
te decide după bunul său plac destinele popoa
relor.

Astăzi în fața cercurilor imperialiste agresive se 
ridică forțe sociale fără precedent. în conștiința 
popoarelor lumii, care în primul război mondial 
au dat 10 milioane de victime, iar în cel de-al doi
lea 50 de milioane — s-a înrădăcinat tot mai pu
ternic ideea că este necesară unirea tuturor for
țelor pentru a preveni o conflagrație termonu
cleară.

Stă în puterea popoarelor să preîntîmpine de
clanșarea unui asemenea cataclism. Faptele arată 
că, în numeroase momente ascuțite, forțele păcii 
au silit cercurile imperialiste agresive să dcă 
înapoi.

Cu toate deosebirile profunde dintre diferitele 
state, există interesul comun al popoarelor de a 
salvgarda pacea. Impunîndu-se ca o necesitate vi
tală pentru omenire, ideile coexistenței pașnice 
între țările cu sisteme social-politice diferite stau 
la temelia politicii externe a unui mare număr de 
țări, joacă un rol predominant în viața internațio
nală. Cercuri politice influente, straturi largi ale 
opiniei publice împărtășesc punctul de vedere că 
singura cale rațională de soluționare a probleme
lor internaționale este coexistența pașnică între 
statele avînd orînduiri sociale deosebite.

Cercurile imperialiste interesate în cursa înar
mărilor și în pregătirile de război încearcă să tor
pileze evoluția spre destindere, să aprindă noi 
focare de neliniște. Acțiunile militare agresive îm
potriva Republicii Democrate Vietnam, acțiuni 
condamnate de țările iubitoare de pace, ca și mă
surile Organizației Statelor Americane îndreptate 
împotriva Cubei, recentul conflict din Cipru stîr- 
nesc o mare îngrijorare în opinia publică mondială.

Aceste acte potrivnice păcii au ca trăsătură 
comună încercările de înăbușire a aspirațiilor de 
dezvoltare liberă, independentă ale popoarelor, 
amestecul străin în treburile acestora. Viața 
arată că stricta respectare a dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta este 
o cerință esehțială pentru consolidarea păcii. 
(Aplauze).

Toate acestea impun forțelor păcii vigilență ne
slăbită și eforturi unite pentru prevenirea și ză
dărnicirea acțiunilor care periclitează pacea. Ți- 
nînd seama dja acestea, statele socialiste se îngri
jesc de asigurarea capacității lor de apărare, pen
tru a fi întotdeauna în măsură să dea răspunsul 
cuvenit oricărui atentat împotriva securității lor 
și a păcii în Iuțme.

Există astăzi' condiții incomparabile cu cele din 
trecut ca popoarele să-și asigure o dezvoltare in
dependentă, suverană, să se bucure de egalitate în 
relațiile internaționale, să-și organizeze așa cum 
doresc viața politică, socială și economică, să pă
șească pe calea cea mai corespunzătoare interese
lor lor fundamentale.

în rînd cu celelalte state socialiste și cu alte 
state^ iubitoare de pace, Republica Populară Ro
mînă a dus lîn mod consecvent, în anii care au tre
cut de la eliberare, o politică de apărare și de con
solidare a păcii în lume, cu convingerea că la 
opera de ne ngalizare a relațiilor internaționale 
poate și trebuie să colaboreze și să-și aducă pro
pria contribuție fiecare țară.

Baza de îuLdintlt. a. politicii externe a R. P. Ro
mine o forn p:ază prietenia și alianța frățească cu 
celelalte țar i. socialiste. Militind pentru continua 
întărire a acestei ^prietenii, partidul nostru și gu
vernul R. P. jRomîne își vor aduce și în viitor în
treaga contribuție la întărirea unității țărilor so
cialiste, a ratwärii comuniste mondiale sub steagul 
marxism-l^ninismului, pe baza principiilor Decla
rațiilor din 1957 și I960, unitate în Ca/e rezidă 
izvorul fo-rței și invincibilității fiecărei țări socia
liste, chezășia îndeplinirii misiunii istorice a parti
delor cor- uniste, a victoriei cauzei păcii și. socialis
mului. (. /lăuze).

Activa 
pe aren _____ _______
vele salo și'în sprijinul acordat oricăror acțiuni în
dreptate spre destindere, în perseverența cu care 
țara noastră, împreună cu celelalte țări iubitoare 
de pace, s-a pronunțat și se pronunță în forurile 
și organizațiile internaționale pentru soluționarea 
pașnică, pe calea tratativelor, a problemelor liti
gioase, pentru abordarea acestora în spirit cori-' 
sțructiv,. în lumea contemporană, cu problemele 
ei atît de complexe și în care s-a acumulat mult 
material inflamabil, nu poate exista sfetnic mai 
bun în politică decît calmul și înțelepciunea, înal
tul spirit de răspundere pentru soarta popoarelor. 
( Aplauzi).

Țara noastră militează consecvent pentru înce
tarea curbei înarmărilor, pentru realizarea dezar.- 
mării, ca obiectiv de însemnătate excepțională îi ! 
consolidarea păcii. Ne pronunțăm pentru încetarea 
tuturor experiențelor cu arme nucleare, lichidarea 
bazelor militare și retragerea trupelor aflate pe 
teritorii străine, reducerea bugetelor militare. Ca 
membră a (Organizației Tratatului de la Varșovia, 
R. P. Romînă se pronunță pentru desființarea ori
căror blocuri militare și, ca măsură tranzitorie, 
pentru încheierea unui pact de neagresiune între 
această organizație și Pactul Atlanticului de Nord.

O mare însemnătate pentru însănătoșirea clima
tului politic internațional ar avea-o înlăturarea ră
mășițelor celui de-al doilea război mondial prin 
încheiercă Tratatului de pace german.

Romînia se pronunță pentru transformarea B. 1- 
canilor fyitr-o zonă a păcii și colaborării, rea^V i- 
de acțiuni pe plan regional în vederea dezvoia și 
unor reijații de bună vecinătate între statele eu- ’ 
ropene £u orînduire socială diferită, crearea de 
zone dt buclearizate în orice parte a lumii.

Țara țiastră extinde schimburile comerciale, 
cultural/,' științifice, tehnice cu toate statele — 
schimburi care răspund atît intereselor proprii, 
cît și cerințelor generale ale cooperării internațio
nale, constituind un factor de slăbire a încordării 
și de apropiere între popoare.

Republica Populară Romînă este hotărită să-și 
aducă și pe viitor, neabătut, întregul său aport la 
normalizarea relațiilor internaționale, la dezvolta
rea înțelegerii și întărirea prieteniei între popoare, 
la lupta pentru triumful măreței cauze a păcii. 
(Aplauze).

TOVARĂȘI,
Bilanțul luptei și eforturilor depuse în cei 20 de 

ani care au trecut din august 1944 este pentru fie
care dintre noi un puternic izvor de încredere și 
optimism.

Atît în anii grei ai ilegalității, cît și în lupta 
pentru cucerirea puterii, pentru construirea orîn- 
duirii socialiste, partidul nostru s-a dovedit la înăl
țimea misiunii istorice, de mare răspundere, care 
i-a revenit.

însuflețit de victoriile obținute, poporul romîn 
pășește în al treilea deceniu de viață liberă, încre
zător în forțele sale și în capacitatea sa de a-și 
făuri viitorul fericit pe care îl merită ! (Aplauze 
furtunoase).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn !
Trăiască harnicul și talentatul nostru popor ! 
Trăiască Republica Populară Romînă !
Trăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării co

muniste și muncitorești internaționale !
Trăiască invincibila învățătură marxist-leninistă ! 
Trăiască pacea în lumea întreagă I
(Aplauze prelungite, asistența tn picioare ovațio

nează îndelung, răsună urale puternice).

■'.anifestare a Romîniei ca factor de pace 
‘ondială și-a găsit expresie în înițiati-
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Saluturile conducătorilor
din

iilot? de partid și dș stat
țările socialiste frățești

Cuvlntul tovarășului Anastas Mlkoian Cuvintuî tovarășului Otakar Simun
Stimați tovarăși deputați,
Dragi tovarăși și prieteni,
Delegația de partid și guvernamentală 

sovietică a sosit aici la invitația dv. ama
bilă, pentru a împărtăși împreună cu dv., 
dragi prieteni, bucuria pe care o simțiți 
în legătură cu cea de-a XX-a aniversare 
a marii victorii a poporului romîn. Am 
adus salutul fierbinte al partidului nostru, 
al guvernului nostru, al popoarelor Uniu
nii Sovietice.

împreună cu dv., marea sărbătoare na
țională a Romîniei frățești o celebrează 
în mod festiv și cu bucurie oamenii so
vietici, popoarele țărilor comunității so
cialiste.

In această zi însemnată a aniversării 
Romîniei socialiste, noi aducem un profund 
omagiu bărbăției și dîrzeniei comuniștilor 
romîni și tuturor patrioților care în anii 
de cruntă teroare, aflîndu-se în închisori, 
în lagăre de concentrare și în ilegalitate, 
au luptat eroic pentru răsturnarea regi
mului fascist și au pregătit poporul pen
tru insurecția armată.

In condițiile ofensivei victorioase a Ar
matei Sovietice desfășurate pe pămîntul 
Romîniei, comuniștii țării dv., sub con
ducerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și a tovarășilor săi, în zilele memora
bile ale lui august 1944, au ridicat și con
dus forțele revoluționare ale țării și au 
răsturnat dictatura militaro-fascistă. (A- 
plauze). Armata romînă a întors armele 
împotriva hoardelor fasciste și împreună 
cu Armata Sovietică a luptat pentru alun
garea armatelor fasciste de pe teritoriul 
țării, iar apoi și dincolo de hotarele Ro
mîniei, pînă la victoria finală asupra fas
cismului.

Sîngele vărsat de ostașii romîni și so
vietici în luptele comune împotriva hitle- 
rismului a cimentat prietenia de nezdrun
cinat a popoarelor noastre frățești.

Ziua de 23 August 1944 a devenit ziua 
victoriei revoluției democratice antifascis
te a poporului romîn, care s-a transformat 
într-o revoluție socialistă. Partidul Comu
nist din Romînia, călăuzindu-se de învă
țătura marxist-leninistă, a întărit alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea, a unit în 
jurul său toate forțele patriotice ale. țării 
și le-a îndrumat pe calea socialismului. 
Socialismul a învins definitiv în orașele 
și satele Romîniei. Orînduîrea socialistă a 
schimbat nu numai înfățișarea țării dv., 
dar și pe oameni înșiși, a ridicat substan
țial nivelul de trai al poporului muncitor.

Despre aceste realizări a vorbit pe larg 
la această sesiune tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Iar ieri, vizitînd Expoziția 
realizărilor economiei naționale a Romî
niei, noi am avut posibilitatea să luăm 
cunoștință în mod concret de Succesele 
uriașe obținute în crearea ' bazëi tehhico- 
materiale a socialismului. Numeroasele 
exponate ale expoziției reflectă în modul 
cel mai convingător succesele oamenilor 
muncii romîni în industrializarea socia
listă, în transformarea socialistă și avîn- 
tul agriculturii, în dezvoltarea culturii na

Cuvintuî tovarășului Li Sien-nien
Dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 

Dej,
Dragă tovarășe Ion Gheorghe Maurer,
Tovarăși și prieteni,
Se împlinesc 20 de ani de cînd marele 

popor romîn și-a eliberat patria. Delegația 
de partid și guvernamentală a Republicii 
Populare Chineze este fericită că, la invi
tația dv., a putut să participe la sărbăto
rirea solemnă a acestei strălucite aniver
sări a dv., considerînd aceasta ca o mare 
cinste pentru ea.

Permiteți-mi ca în numele Partidului 
Comunist Chinez, al guvernului Republicii 
Populare Chineze și al poporului chinez să 
vă transmit dv. și prin dv. Partidului 
Muncitoresc Romîn, guvernului Republicii 
Populare Romîne și poporului frate romîn 
cele mai călduroase felicitări și cele mai 
înalte considerațiuni. (Aplauze).

La 23 August 1944 poporul romîn, sub 
conducerea Partidului Comunist din Ro- 
mînia, în condițiile înaintării victorioase a 
armatei sovietice, a înfăptuit cu eroism 
insurecția armată, a răsturnat dominația 
fascistă proprie și străină existentă în țară, 
a instaurat puterea democrat-popuiară, 
deschizînd astfel o nouă eră în istoria Ro
mîniei. Această glorioasă insurecție arma
tă a întruchipat voința fermă a poporului 
romîn de a lupta împotriva asupririi și 
exploatării. Poporul chinez a admirat și 
admiră foarte mult curajul de a lupta și 
de a cuceri victoria — acest spirit revo
luționar al poporului frate romîn. (A- 
plauze).

Cei 20 de ani de după eliberare sînt ani 
în care în înfățișarea Romîniei s-au pe
trecut schimbări fundamentale. Poporul 
romîn, sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a obținut reali
zări strălucite în opera de construire a so
cialismului. Producția industrială și agri
colă a înregistrat o uriașă creștere, iar 
nivelul de trai al poporului s-a ridicat în 
mod simțitor. Dintr-o țară înapoiată din 
punct de vedere economic, Rominia s-a 
transformat într-o țară socialistă cu in
dustrie și agricultură dezvoltate. Acest lu
cru a dovedit din plin superioritatea in
comparabilă a orînduirii socialiste și marea 
sa vitalitate.

Realizările construcției socialiste din 
Romînia sînt indisolubil legate de orien
tarea justă a Partidului Muncitoresc Ro
mîn, aplicată cu consecvență. Tovarășii 
romîni au spus pe bună dreptate: în 
făurirea edificiului socialist în țara sa, 
fiecare partid comunist trebuie, înainte 
de toate, să se bizuie pe propriile sale 
forțe, pe forțele propriului său popor. 
Faptele dovedesc că, aplicînd cu fermitate 
o asemenea orientare, fiecare țară socia
listă poate dezvolta în mod considerabil 
inițiativa și forța creatoare a maselor 
populare, poate accelera dezvoltarea con
strucției socialiste și, în același timp, poa
te aduce contribuții internaționaliste șl 
mai mari la cauza noastră comună.

Republica Populară Romînă promovea
ză cu consecvență o politică externă da 

ționale. Nu va fi exagerat dacă vom spu
ne că expoziția dv. este un măreț imn al 
triumfului socialismului pe pămîntul Ro
mîniei ! (Aplauze).

Noi, ca prieteni sinceri ai dv., ne bucu
răm din tot sufletul de victoriile poporu
lui romîn în construirea socialismului. 
Oamenii muncii din țările noastre, sub 
conducerea partidelor lor marxist-leninis- 
te, merg cu încredere în același front spre 
victoria comunismului.

Subliniem cu satisfacție că între Uniu
nea Sovietică și Republica Populară Ro
mînă s-a statornicit o strînsă colaborare 
pe baza respectării suveranității, egalității 
în drepturi și ajutorului reciproc tovără
șesc. (Aplauze).

Călăuzindu-se de principiile marxism- 
leninismului, țările socialiste dezvoltă șl 
perfecționează toate formele de colaborare 
reciprocă, ceea ce constituie unul din fac
torii hotărîtori ai întăririi forței marii 
noastre comunități socialiste. Uniunea So
vietică și Republica Populară Romînă sînt 
unite in lupta pentru pace, pentru lichi
darea colonialismului și asupririi imperia
liste, pentru libertatea tuturor popoarelor 
asuprite, pentru victoria socialismului a- 
supra capitalismului. (Aplauze).

Imperialismul american împreună cu a- 
liații săi încearcă să oprească înaintarea 
popoarelor spre victoria deplină asupra 
forțelor reacțiunii și războiului. Acțiuni 
agresive deosebit de primejdioase sînt în
treprinse în Asia de sud-est, în regiunea 
Mării Caraibilor, iar în prezent in Marea 
Mediterană, în Cipru. Uniunea Sovietică, 
celelalte țări socialiste nu pot sta de o 
parte atunci cînd este vorba de amenin
țarea libertății și securității țărilor socia
liste și a popoarelor care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente.

După cum se știe, șeful guvernului so
vietic, Nikita Sergheevici Hrușciov, a ex
primat în recentele sale cuvîntări absolut 
clar hotărîrea fermă a țării noastre de a 
sprijini și apăra de agresiunea imperia
listă popoarele care luptă pentru indepen
dența lor națională și pentru suveranitate.

Dragi tovarăși,
De ziua sărbătorii victoriei socialismu

lui pe pămîntul romînesc, primiți felici
tările cordiale adresate de popoarele Uni
unii Sovietice oamenilor muncii din Ro- 
mînia frățească. (Aplauze).

Vă urăm să desăvîrșiți mai curînd con
strucția socialismului ! (Aplauze).

Trăiască poporul romîn, constructor al 
socialismului ! (Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
Comitetul său Central, în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ! (Aplauze).

Trăiască și să se întărească prietenia 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Romîne ! (Aplauze).

★

Permiteți-mi să dau citire salutului Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietu
lui Suprem și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. (Textul salutului se publică în 
pag. Vl-a).

pace, luptă împotriva politicii de agresiu
ne și război a imperialismului, apără pacea 
în Europa și în lumea întreagă. Romînia 
a depus eforturi neobosite pentru apă
rarea unității lagărului socialist și a miș
cării comuniste internaționale. (Aplauze). 
Romînia joacă un rol tot mai important 
în treburile internaționale.

La această adunare solemnă, în numele 
poporului chinez de 650 milioane de oa
meni, exprim bucuriile noastre sincere 
pentru succesele pe care le-ați obținut în 
toate domeniile. Sîntem convinși că po
porul frate romîn va continua să mear
gă înainte pe calea victoriei, dobîndind 
noi și mari victorii.

Tovarăși,
Acum este mai necesar ca oricînd să a- 

părăm și să întărim unitatea lagărului so
cialist și a mișcării comuniste internațio
nale. Partidul Comunist Chinez, guvernul 
Republicii Populare Chineze și poporul 
chinîfc se călăuzesc neabătut după normele 
relațiilor reciproce dintre partidele frățești 
și țările frățești, stabilite eu claritate în 
Declarațiile din 1957—1960. Sîntem profund 
convinși că marea unitate a popoarelor 
țărilor socialiste și a comuniștilor din toate 
țările se va dezvolta cu siguranță pe mai 
departe, pe baza marxism-leninismului și 
a internaționalismului proletar, învingînd 
toate greutățile și piedicile. (Aplauze).

Dragi tovarăși romîni.
Intre poporul chinez și poporul romîn a 

existat întotdeauna și există o prietenie 
profundă. China și Romînia sînt două țări 
frățești în lagărul socialist. în construcția 
socialistă și în lupta împotriva imperia
lismului, țările noastre manifestă grijă una 
față de alta și se sprijină reciproc. Consta
tăm cu bucurie că relațiile noastre de co
laborare și prietenie în domeniile politic, 
economic, cultural, tehnico-științific și al
tele corespund normelor comune ale rela
țiilor reciproce dintre țările socialiste. O 
dată cu dezvoltarea operei de construcție 
din țările noastre, prietenia și colaborarea 
dintre țările noastre se vor întări pe mai 
departe. Puteți fi convinși că în orice si
tuație, poporul chinez va depune eforturi 
neabătute pentru întărirea întrajutorării 
dintre popoarele țărilor noastre și va duce 
împreună cu poporul romîn o luptă comu
nă pentru apărarea unității lagărului so
cialist pe baza marxism-leninismului. 
(Aplauze).

Trăiască Republica Populară Romînă! 
(Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ! (Aplauze).

Trăiască harnicul și curajosul popor 
romîn ! (Aplauze).

Trăiască prietenia veșnică și de nezdrun
cinat dintre poporul chinez și poporul 
romîn ! (Aplauze).

Trăiască unitatea lagărului socialist și a 
mișcării comuniste internaționale ! (A-
plauze).

Trăiască pacea în lume ! (Aplauze).

Stimate tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej,

Stimați tovarăși deputați,
Prieteni romîni,
Permiteți-mi ca în numele Comitetului 

Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, al guvernului R. S. Cehoslovace 
și al întregului nostru popor muncitor să 
vă transmit dv., și prin dv. poporului frate 
romîn, salutări tovărășești și sincere feli
citări cu prilejul celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării țării dv. (Aplauze).

Anul 1944 a însemnat într-adevăr un 
aport istoric în faza finală a luptei cu fas
cismul în Europa, caracterizată prin îna
intarea victorioasă a armatelor sovietice 
și prin insurecții armate populare care au 
fost conduse de partidele comuniste și au 
concentrat toate forțele antifasciste.

23 August 1944 a avut o importanță fun
damentală pentru destinele oamenilor 
muncii din Romînia.

Poporul romîn, sub conducerea parti
dului său comunist, a pus definitiv capăt 
regimului fascist. In acest fel au fost 
create premisele în vederea înlăturării a- 
supririi de clasă și unor adînci prefaceri 
politice, economice și sociale.

Realizările obținute sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn după elibe
rare în industrie și agricultură, în dezvol
tarea învățămîntului, științei și culturii, 
precum și în ridicarea nivelului de trai al 
populației sînt o dovadă a marii vitalități 
a ideilor marxism-leninismului, a spiritu
lui de abnegație și a capacităților poporu
lui romîn, precum și a însemnătății cola
borării strînse dintre țările socialiste. Po
porul romîn și-a trasat sarcini îndrăznețe 
a căror îndeplinire a dus la. transformarea 
profundă a înfățișării întregii dv. țări. Ne 
bucurăm sincer de aceste succese ale dv.

Cea de-a 20-a aniversare a eliberării, 
sărbătorită anul acesta de poporul Romî
niei și de alte țări socialiste, iar anul viitor 
și de popoarele Cehoslovaciei și Ungariei, 
ne amintește de un moment istoric decisiv, 
de mare însemnătate nu numai din punct 
de vedere al fiecărei țări în parte, ci și 
din punct de vedere internațional. în 
acești 20 de ani am putut întotdeauna să 
ne sprijinim pe forța Uniunii Sovietice, 
care apără popoarele noastre în fața pu
terilor imperialiste, pe colaborarea multi
laterală cu Uniunea Sovietică, pe colabo
rarea frățească cu celelalte țări socialiste. 
De aceea, cu acest prilej, ne dăm seama 
încă o dată de justețea și vitalitatea prin
cipiilor internaționalismului socialist, pe 
baza cărora se înfăptuiește colaborarea 
noastră reciprocă și care ne unesc într-o 
singură, forță puternică și de neînvins. (A- 
plauzej.'

Anii de luptă pentru- victoria socialis
mului sînt în același ' timp ani de 'luptă 
asiduă pentru pace și coexistență pașnică 
între statele cu orînduiri sociale diferite. 
In această luptă, Republica Populară Ro
mînă stă alături de Uniunea Sovietică și 
de alte țări socialiste, obținînd în comun

Cuvintuî tovarășului Franciszek Waniolka
Dragi tovarăși și prieteni,
In numele Comitetului Central al Par

tidului Muncitoresc Unit Polonez, al Con
siliului de Stat, al guvernului Republicii 
Populare Polone și întregului popor polo
nez vă transmit dv., Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, Consi
liului de Stat, guvernului R.P.R., tuturor 
oamenilor muncii și întregului popor ro
mîn un salut cordial, frățesc.

împărtășim împreună cu dv. sentimen
tele de bucurie și mîndrie în această zi 
festivă a poporului romîn — sărbătoarea 
națională a Republicii Populare Romîne, 
cea de-a XX-a aniversare a eliberării pa
triei dv. de sub jugul fascist.

Cu 20 de ani în urmă, ofensiva victo
rioasă a eroicei Armate Sovietice a per
mis forțelor populare patriotice ale Ro
mîniei, care luptau cu abnegație, sub con
ducerea încercată a Partidului Comunist, 
să răstoarne dictatura militaro-fascistă și 
să alăture Romînia la frontul luptei ar
mate împotriva fascismului hitlerist. A- 
ceastă victorie, după ani de luptă de cla
să a proletariatului romîn, a înscris un 
nou capitol în istoria poporului romîn, a 
deschis drumul unor profunde transfor
mări revoluționare. Romînia, ca și Polo
nia și alte țări frățești, a pășit pe calea 
socialismului, progresului și păcii, a de
venit o parte a sistemului mondial socia
list.

Ne bucurăm de succesele uriașe obținu
te de poporul muncitor din Romînia în 
ultimii 20 de ani sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn. Realizările dv. 
sînt și ale noastre. Poporul romîn poate, 
pe drept cuvînt, să se mîndrească cu re
zultatele muncii sale desfășurate în ca
drul orînduirii socialiste.

Se întărește an de an economia dv. ; 
venitul național în continuă creștere per
mite dezvoltarea rapidă, continuă, a eco
nomiei și culturii și ridicarea sistematică 
a nivelului de trai al populației. Privind 
în urmă, îți dai seama cît de importanți 
au fost acești 20 de ani, ce cale lungă a 
străbătut poporul romîn în condițiile dez
voltării socialiste.

Noi, polonezii, am sărbătorit, de aseme
nea, nu de mult, a XX-a aniversare a Po
loniei Populare și am făcut cu această 
ocazie bilanțul realizărilor noastre.

In timpul puterii populare am înfăptuit, 
ca și dv., transformări economice și socia
le fundamentale. Am reconstruit economia, 
orașele și satele noastre, distruse de război. 
Producția industrială a Poloniei a crescut

Cuvintuî tovarășului Lazar Kolisevski
Dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 

Dej,
Tovarășe și tovarăși deputați al po

porului,
Permiteți-mi, înainte de toate, să vă 

transmit dv. și poporului Republicii Popu
lare Romîne frățești cele mai cordiale fe
licitări din partea Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a 

succese însemnate. Manifestările de re- 
vanșism din Germania occidentală, ulti
mele evenimente din Asia de sud-est, ac
țiunile dușmănoase împotriva Cubei do
vedesc limpede necesitatea arzătoare a 
luptei sistematice împotriva acțiunilor 
agresive ale imperialismului, pentru re
zolvarea pașnică a problemelor litigioase, 
pentru asigurarea securității în lume.

Dragi tovarăși,
Prietenia dintre popoarele noastre, uni

tatea de luptă dintre forțele revoluționare 
din ambele noastre țări au o veche tradi
ție. Cu recunoștință ne aducem aminte de 
participarea ostașilor romîni la eliberarea 
Cehoslovaciei. Cu adînc respect se în
chină poporul nostru memoriei multor fii 
ai poporului romîn care și-au jertfit viața 
pe pămîntul țării noastre. (Aplauze).

Transformările istorice, petrecute în a- 
cești 20 de ani, au creat, de asemenea, o 
bază nouă și mari posibilități pentru dez
voltarea nemaicunoscută a colaborării 
dintre ambele noastre țări în toate dome
niile. Această colaborare ajută la întărirea 
relațiilor de prietenie dintre popoarele 
noastre și la rezolvarea reciprocă a im
portantelor probleme ale dezvoltării țări
lor noastre. Marea însemnătate pe care o 
are pentru ambele țări colaborarea eco
nomică reciprocă este dovedită nu numai 
de volumul schimbului de mărfuri, ci și 
de colaborarea în construirea unor impor
tante uzine.

Tovarăși,
Vom face totul ca relațiile economice, 

precum și cele culturale dintre Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Republica Popu
lară Romînă să se dezvolte și pe viitor cu 
succes în interesul popoarelor țărilor 
noastre. (Aplauze).

Permiteți-mi să urez în încheiere Parti
dului Muncitoresc Romîn, conducerii sale, 
dumneavoastră, tovarăși deputați, și între
gului popor romîn multe și noi succese în 
construcția socialismului. Avem țeluri co
mune în lupta pentru victoria păcii și a 
socialismului în lume. Unitatea de ne
zdruncinat a țărilor socialiste- și a întregii 
mișcări comuniste internaționale pe baza 
marxism-leninismului, coeziunea tuturor 
forțelor antiimperialiste constituie o con
diție de seamă în vederea atingerii acestor 
țeluri mărețe. (Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
inspiratorul și organizatorul succeselor 
poporului romîn în lupta pentru victoria 
socialismului ! (Aplauze).

Să trăiască și să se dezvolte prietenia 
de nezdruncinat și colaborarea reciprocă 
dintre țările socialiste ! (Aplauze).

Să se adîncească continuu relațiile de 
prietenie dintre popoarele Cehoslovaciei și 
Romîniei ! (Aplauze).

Să trăiască și să se întărească mișcarea 
comunistă internațională, să se' întărească 
unitatea sa ! (Aplauze).

Trăiască pacea în lume ! (Aplauze).

în această perioadă de aproape 9 ori în 
comparație cu situația antebelică. Congre
sul al IV-lea al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, care s-a desfășurat în acest 
an, a trasat directivele dezvoltării conti
nue a construcției socialismului în țara 
noastră.

în perioada în care țările noastre au 
fost conduse de puterea populară, priete
nia tradițională dintre popoarele romîn și 
polonez s-a adîncit și s-a întărit, a căpătat 
un conținut nou și bogat, constituind o ve
rigă importantă a unității, prieteniei și 
frăției în cadrul familiei statelor socialiste. 
(Aplauze).

Noile relații de colaborare dintre țările 
noastre și-au găsit expresia în Tratatul po- 
lono-romîn de prietenie, colaborare și aju
tor reciproc, a cărui a 15-a aniversare am 
sărbătorit-o anul acesta.

Realizările Poloniei și Romîniei în ope
ra de construire a socialismului creează o 
bază tot mai largă pentru dezvoltarea sis
tematică a relațiilor economice, pentru 
adîncirea colaborării multilaterale dintre 
cele două țări.

Relațiile noastre comerciale, economice 
și culturale, care se dezvoltă cu succes, se 
caracterizează printr-un înalt ritm de 
dezvoltare. Capătă tot mai multă impor
tanță colaborarea economică și tehnico- 
științifică.

Popoarele Poloniei și Romîniei, bazîn- 
du-se pe ideile marxism-leninismului, își 
aduc contribuția la realizările sistemului 
mondial socialist, care au fost începute de 
prima țară a socialismului — Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste. Poporul po
lonez și poporul romîn își aduc contribu
ția la lupta pentru pace, izolarea forțelor 
agresive imperialiste ale războiului rece, 
la izbînda principiilor coexistenței pașni
ce, la victoria socialismului.

Acestei cauze mărețe îi servește unita
tea, prietenia, colaborarea țărilor socia
liste și solidaritatea lor cu toate forțele 
progresului și păcii din lume.

Dragi tovarăși și prieteni,
Astăzi, cu prilejul sărbătorii naționale 

a dv., a sărbătorii Republicii Populare 
Romîne, vă urăm dv., întregului popor ro
mîn și avangărzii sale — Partidului Mun
citoresc Romîn, Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, mari și continui realizări pe drumul 
construcției socialiste, dezvoltării și înflo
ririi Republicii Populare Romîne, noi 
succese în lupta pentru menținerea păcii 
și a colaborării între popoare (Aplauze).

președintelui Republicii, tovarășul Tito, a 
guvernului și popoarelor Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, cu prilejul săr
bătoririi jubiliare a celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Totodată, permiteți-mi să mulțumesc Co
mitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare 

Romîne pentru amabila invitație ca de
legația iugoslavă de partid și de stat să 
participe la această festivitate. Sîntem 
bucuroși că avem posibilitatea ca îm
preună cu poporul frate romîn să cinstim 
această mare sărbătoare, care marchează 
nașterea și dezvoltarea Romîniei ca stat 
socialist. Acum 20 de ani forțele antifas
ciste, conduse de Partidul Comunist din 
Romînia, s-au ridicat la arme. în Bucu
rești, Ploiești, Valea Prahovei și în alte 
regiuni, aducînd o contribuție considera
bilă nu numai la propria eliberare na
țională, ci și la victoria comună a coali
ției antihitleriste asupra celor mai în
tunecate forțe pe care le-a cunoscut is
toria modernă. (Aplauze).

Popoarele iugoslave acordă o înaltă pre
țuire participării și jertfelor pe care po
porul romîn le-a dat în lupta împotriva 
fascismului.

Popoarele din Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia cunosc, de asemenea, 
succesele și rezultatele mari obținute de 
poporul romîn în construirea socialismu
lui. La expoziția realizărilor Romîniei so
cialiste pe care am vizitat-o ieri cu multă 
atenție, am avut ocazia să cunoaștem mă
car o parte a marilor realizări obținute de 
poporul romîn, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, în cei 20 de ani care 
au trecut, dezvoltînd în ritm rapid și cu 
entuziasmul oamenilor muncii economia, 
cultura, învățămîntul, sănătatea și toate 
celelalte domenii ale vieții. Noi ne bucu
răm sincer de succesele dumneavoastră, care 
constituie o bază sigură pentru dezvolta
rea și mai puternică, tot mai rapidă, pen
tru înflorirea țării dumneavoastră și bu
năstarea oamenilor muncii din Republica 
Populară Romînă. Popoarele iugoslave vă 
Urează să obțineți cele mai mari succese 
pé acest drum. (Aplauze)

Tovarășe și tovarăși,
Pe lîngă solidaritatea socialistă, Romî

nia și Iugoslavia sînt legate și prin,relații 
de prietenie tradițională și de bună veci- 
nătate. In ultimii ani relațiile dintj. țările 
noastre se dezvoltă permanent în linie as
cendentă, fiind create' condiții mult mai 
favorabile pentru dezvoltăle„a multilatera
lă pe mai departe a colaborălP folositoare 
pentru ambele părți. Au fost ejbținute re_ 
zultate considerabile în domenii colabo
rării economice, cultural-științifice a 
învățămîntului, se întăresc legâturiîè 
colaborarea dintre organizațiile sociài" 
politice. Se creează condiții favorabile pen
tru contacte mai largi și cunoașterea reci
procă a popoarelor celor două țări ale 
noastre socialiste vecine.

Vizita tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în Iugoslavia în luna noiembrie 1963, 
precum și recenta întîlnire a tovarășilor 
Dej și Tito la Timișoara constituie o re
flectare a nivelului atins în relațiile prie
tenești și înțelegerea reciprocă. în cadrul 
acestor discuții s-a ajuns la un acord de
plin pentru dezvoltarea multilaterală a co
laborării reciproce și s-a constatat o mare 
apropiere și identitate a pozițiilor în cele 
mai importante probleme. întîlnirile celor 
mai înalți conducători ai celor două țări 
ale noastre au dat un nou impuls dezvol
tării și mai puternice a colaborării re
ciproce în toate domeniile, pentru care 
există nu numai condiții ci și posibilități

Cuvintuî tovarășului Kim Ir
Stimate tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 

Dej,
Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi ca în numele Comitetului 

Central al Partidului Muncii din Coreea, 
al guvernului Republicii Populare Demo
crate Coreene, precum și al întregului 
popor coreean să transmit Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
guvernului Republicii Populare Romîne, 
precum și întregului popor romîn, salu
tul de sinceră prietenie și felicitările cele 
mai calde cu prilejul celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării Romîniei — glorioa
sa sărbătoare națională a poporului frate 
romîn. (Aplauze).

Acum 20 de ani, luînd arma în mîinl, 
prin lupta dîrză și eroică pentru răstur
narea guvernului de dictatură fascistă 
militară și pentru zdrobirea cotropitorilor 
germani-fasciști de pe teritoriul său, 
poporul romîn a obținut eliberarea sa 
națională. Eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist este o victorie strălucită ob
ținută de poporul romîn, sub conducerea 
comuniștilor romîni, în lupta lor îndelun
gată și sfîntă pentru eliberarea și inde
pendența națională.

In cei 20 de ani care au trecut, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn, 
preluînd puterea în mîinile sale, poporul 
romîn a obținut mărețe realizări în în
făptuirea revoluției socialiste și în con
struirea socialismului.

In acest timp, poporul romîn a lichidat 
înapoierea moștenită de la regimul tre
cut și a înfăptuit mari transformări revo
luționare în toate domeniile de activitate 
politică, economică, culturală etc. Ca ur
mare, poporul romîn și-a transformat pa
tria într-un stat industrial-agrar socialist 
dezvoltat.

Astăzi, mai mult ca oricînd, poporul ro
mîn este strîns unit în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. (Aplauze). A- 
ceastă coeziune și unitate este factorul 
principal al tuturor victoriilor obținute de 
poporul romîn.

Poporul romîn, strîns unit în jurul Parti
dului Muncitoresc Romîn, manifestă un 
înalt entuziasm politic și abnegație pa
triotică pentru traducerea în viață a liniei 
juste indicate de partid în construcția 
economică.

Deși delegația noastră a stat numai cîte- 
va zile în țara dv., totuși, vizitînd fabrici, 
uzine, întreprinderi și gospodării agricole 
de stat și colective, ea a fost puternic im
presionată de succesele strălucite obținute 
în toate domeniile economiei naționale.

Noi am văzut o puternică industrie na
țională romînă, înzestrată cu instalații mo
derne și cu cea mai nouă tehnică, am vă
zut o agricultură socialistă bogată și mo
dernă, care a prins rădăcini puternice pe 
pămîntul Romîniei și care se dezvoltă să
nătos.

Pretutindeni pe unde am fost noi, peste 
tot am văzut direct viața plină de fericire 
oferită poporului romîn de către partid și 

nefolosite deosebibrgl. Pe tă n_ 
me acordam o d.eă importantă con 
struirii în comwbiectivului gican t ide la Porțile df care va devenf £ 
îndoială un ^’specific al prietenie! 
și un exemp colaborare egală în 
drepturi, devecinătate. (Aplauze)

Tovarășe •arași! Permiteți-mi la 
s irșit sa n; Pe scurt și la unele d n 
ultimele eue din lume

In vrenstră socialismul a deve
nit un piondial, care nu mai cu
noaște grai? a pătruns în toți porii 
societății omt.se afirmă sub dife 
rite forme. în a^ondițij de nreZ 
dominare a socially sistem £ 
și de trecere a unui £
țari recent eliberate pe. j . 

tării socialiste și democratic of
turile sporite în scopul dezvof.or" 
departe, economice, social-politic, 
turale a țărilor socialiste, dezvolta,, 
mai departe a democrației socialiste, pi\ 
cum și democratizării tuturor relațiilor* 
vor asigura ca țările socialiste să devină 
un factor și mai hotărîtor în relațiile in
ternaționale, pentru ca socialismul, prin 
forța exemplului, să-și manifeste și mai de
plin superioritatea.

In decursul ultimilor ani sîntem marto
rii slăbirii încordării internaționale, ai crer 
terii și întăririi forțelor păcii și luptei ’ 
poarelor pentru libertate, independent 
relații internaționale bazate pe egali 
în drepturi. O deplină afirmare tre 
politica de coexistență pașnică activ 
gura alternativă a războiului, singi 
reală a rezolvării problemelor . 
rane în lume și asigurării ur 
progresiste continue.

Cu toate aceste tendințe 
au încetat să acționeze f 
și agresive, care prin 
amenință cuceririle p 
multă trudă. E'Cn-ime 
în Golful Tonkin, bv 
și Congo indică pi, 
unor elemente agres: 
lațiile internaționale, 
toarce din nou la p 
forță, pentru impune 
terale.

Asemenea acțiuni, 
extrem de grave, nu 
ficate. De aceea astă' 
gilență sporită și coe? 
păcii, al căror intere 
ne rezistență comun 
tiuni agresive.

Cjle două țări soc' 
cum ș’ celelalte pop 
de nace din lume, îș! tribune i?. lupta pe 
și socialism'. (-Aplatiz

Felicitîndu-v2’. ’nrc 
cestei sărbători ii 
frate romîn noi și n 
lui pentru construirea 
rirea unui viitor mai

Trăiască Comitetul 1
Muncitoresc Romîn în 
Gheorghe Gheorghiu-De.

Trăiască Republica P 
(Aplauze)

Trăiască prietenia di 
cine din Republica Popu 
publica Socialistă Fede 
(Aplauze) 

guvern și ne-am convins 
iubește și stimează nen 
guvernul și pe conducător

De asemenea, am văzut. 
dîrză pe care o desfășoară 
flet și într-un gînd pentru 
viață a politicii și a liniei ps 
te acestea ne-au entuziasmat.

învingînd toate greutățile 
experiența acumulată, dv. ați 
păți pe drumul larg, desfășurîni 
și mai cu curaj construirea sou 
în toate domeniile de activitate r.

Cauza dv. este justă, drumul 
mergeți dv. este larg și nici o forță 
putea opri marșul victorios al popi 
romîn.

Politica industrializării, urmată per 
verent de Partidul Muncitoresc Ro. 
este linia cea mai justă ce oglindești 
zuințele de înalt patriotism și putei 
voluționară ale oamenilor muncii dii 
mînia, care vor să transforme țar- 
tr-un puternic stat industrial 
(Aplauze). Aceasta corespunde 
nu numai intereselor naționale g 
lui romîn, ci și tuturor interesele 
lui lagăr socialist. (Aplauze).

Prin succesele obținute în 
economiei sale, poporul roțnîn 
ză nu numai superioritate^ 
cialist victorios, ci contrib?. 
rea puternicelor forțe ale 
list.

De asemenea, prin stărui, 
tă de a dezvolta relații de pr,. 
laborare între toate statele frațvs 
baza principiilor de independență 
ranitate, egalitate, neamestec în ti 
interne, respectarea integrității teri, 
ajutor reciproc tovărășesc, poporul 
mîn contribuie mult la cauza un 
lagărului socialist, la întărirea unit 
gărului socialist. (Aplauze). ■ y

Poporul coreean se bucură ca 6? 
priile sale succese de toate succesell^o 
ținute de poporul frate romîn sub c°6%' 
cerea Partidului Muncitoresc Ror^ 
urează sincer noi victorii în lupta djX 
a poporului romîn pentru industrial 
socialistă a țării sale. Noi sîntem 
convinși de aceasta. (Aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,

Z;1

Relațiile de prietenie și colaborai 
tornicite între Coreea și Romînia s 
voltă continuu pe baza principiului 
naționalismului proletar și corespu: 
tereselor celor două popoare ale n 
precum și intereselor comune ale 1 
lui socialist.

Popoarele ambelor noastre țări, p: 
zuința lor comună- pentru cauza 
muncitoare internaționale și pentru 
formarea cît mai repede a țărilor 
state industriale puternice socialist 
tot mai strîns unite, se înțeleg to 
bine, se simpatizează și se spriji 
ciproc. (Aplauze).

Poporul coreean nu uită ajutorul 

(Continuare în pag. IV-a)



- ,

■ /

■----------♦
T

Pag. 4 S C î N T E I A

A XX-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII ROMÎNIEI DE r 1UGUL FASCIST
•JOaSJESSESaE^^

Saluturile rp

(Urmare din pag, |ll-a)

acordat de poporul frate romîn, atît In 
timpul războiului treci-it de eliberare a pa
triei împotriva agresiunii imperialismului 
american, pentru libertal-e ?i independență, 
cit și în perioada postbei'icà pentru recon
struirea economiei națioriale-

Folosind acest prilej, în 'găduiți-mi să ex
prim încă o dată poporrJini romîn recu
noștință adîncă pentru a jutorul neprecu
pețit acordat poporului cc. 'reean. (Aplauze).

Poporul coreean va stărui continuu și în 
viitor pentru întări’»ea prieteniei și coeziu
nii cu poporul f-.rate romîn. De asemenea,

Cuvintul tovarășului Hermann Matern
Stimate tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 

Dej,
Dragi tovarăși și prieteni,
Am dat cu plăcere curs invitației Comi

tetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Populare Romîne de a partici- 
oa la festivitățile organizate cu prilejul 
alei de-a XX-a aniversări a eliberării Ro- 

‘niei de sub jugul fascist.
t ocazia acestei mari sărbători vă trans
it dv. și tuturor oamenilor muncii ro- 
cele mai cordiale felicitări și salutări 
i din partea Comitetului Central al 
■Iuj Socialist Unit din Germania, a 
’pi de Stat și a guvernului Repu- 

•crate Germane, a Frontului Na- 
•aniei democrate și a întregii 

■'publica Democrată Ger-

oulară Romînă au avut 
de sub fascism de 

ită Soyietică și toate 
•» "poporului romîn, 
aXe domeniile vieții

tă a fost înlăturată 
a vechii Romînii r 

ie socialistă dez-

listă a ar 
a anul 19' 
icției d 
turF
l’

on 
ch

Romîn. 
mocrată 
'liste, au pi 
ului că exis

și în special a aii 
jacea, o ajutorare _,ocia~ 
proc frățesc.
ilicii Democrate Ger- 
iată inima poporul ro- 

» cuceriri obținute în 
licit Populare Romîne.

din Republica Demo- 
ir sărbători ei înșiși în 
■a aniversare a luptei lor 

antru construirea socia- 
ea păcii și pentru solu
ri naționale a poporului 

locrată Germană și Repu- 
Romîpă luptă împreună cu 
tică și celelalte țări socia- 

aenținerea păcii, dezarmarea 
ttală și pentru aplicarea prin- 
istenței pașnice între state cu 

.ale diferite.
. turor, ne este cunoscut că astăzi 
principal pentru pace în Europa

. de la politica imperialiștilor și 
arziior vest-germani, care în ștră- 

i lor de a obține arme atomice, au 
lit forța cea mai agresivă și aventu- 

a din Europa.

Cuvintul tovarășului Kăllai Gyula
Mare Adunare Națională, 

tovarăși delegați,
leteni,
’elegația noastră constituie o 

■> cinste deosebită faptul că din 
partidului, guvernului și po- 
.1 putem să reprezentăm po- 
” ungar la cea de-a XX-a 

liberării Romîniei de sub 
cea mai mare sărbătoare 

ncitor romîn. Permiteți-mi 
j &ă vă transmit dv., Comi- 

,.iral al Partidului Muncitoresc 
Consiliului de Stat ai Republicii 

e Romîne, Consiliului de Miniștri 
'blicii Populare Romîne, poporului 

.tor frate romîn, salutul tovărășesc, 
c și urări de bine din partea Comi- 

Central al Partidului Muncitoresc 
' Ungar, a Consiliului Prezidențial 

ĂO>®ĂĂyblicii Populare Ungare, a Guver- 
v’\ ; Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc

/ partea întregului popor ungar.

cu 20 de ani glorioasele Armate 
Apășind pe pămîntul Romîniei, au 

%Avituri armatelor hitleriste, făcînd 
Ăqturnarea dictaturii fasciste an

cele către forțele patriotice ale 
■Çmîn sub conducerea partidu- 

X Diviziile romîne au partici- 
\ la alungarea cotropitorilor 
umai din Romînia, cj și de 
igariei. Oamenii muncii din 
tă și-au luat soarta în pro- 
au creat puterea populară 
irmitate pe drumul isto- 
ocialismului și, mergind 

timp de 20 de ani au 
ocialistă, care dispune 
tată, de o agricultură, 
iltură înaintată.
'arelor socialiste și, 
oporul ungar, pri- 
simpatie, recunoș- 
acele rezultate pe 
obținut după eli- 

Partidului Munci-

ii industrii moderne — Hi-

c •' 
iagaA-

rln na 
clasei 
trans- 
lor în

ie, sînt 
ț mai 
nă re-

sinceț

din
va depune toate eforturile sale pentru 
apărarea unității și coeziunii lagărului so
cialist, pentru unitatea mișcării comuniste 
internaționale. (Aplauze).

încheind, urez glorie și tot mai multe 
succese în muncă mai departe poporului 
frate romîn. (Aplauze).

Trăiască prietenia și coeziunea dintre 
poporul coreean și poporul romîn ! (Apla
uze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ! (Aplauze).

Trăiască Republica Populară Romînă ! 
(Aplauze).

înlăturarea acestui focar de încordare 
cere imperios ca, în sfîrșit, după 20 de 
ani de la terminarea celui de-al II-lea 
război mondial să se încheie un tratat de 
pace german.

Pe baza acestuia trebuie să aibă loc, de 
asemenea, transformarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber, ca unitate poli
tică de sine stătătoare și care nu aparține 
de Republica de la Bonn.

Aceste măsuri, după cum se consta1’ 
bună dreptate în Declarația comun” 
legațiilor de partid și guvernam' 
Republicii Democrate Germar 
blicii Populare Romîne. s’ 
täte vitală pentru cons' 
Europa și pentru secu’’’ 
inclusiv a poporului 
german",

Tratatul de r 
și colaborare 
tre Repub’’ 
Uniune? 
ție ir 
Eu'

zii de 
.iții asu- 

mtensifică 
dreptul de a 

, în special în 
zțe nucleare mul- 

.., demonstrează ne- 
socialiste și toate for- 

. pace să nu-și slăbească 
,ru înfrînarea imperialismu- 

.nan, pentru a riposta hotărît 
.rmanente amenințări a păcii.

mlica Democrată Germană, credin
ță obligațiilor ei, va depune în conti- 

uare, împreună cu celelalte state socia
liste, toate eforturile pentru menținerea 
păcii și aplicarea principiilor coexistenței 
pașnice.

Republica Democrată Germană este in
teresata în mod permanent în adîncirea 
multilaterală a colaborării între popoarele 
noastre

Ne preocupă adînc, de asemenea, în
tărirea relațiilor în întregul sistem al 
colaborării socialiste internaționale și 
unitatea forțelor socialiste.

Este marea noastră datorie de a face 
totul pentru a apăra unitatea comunității 
țărilor socialiste și a mișcării comuniste 
internaționale și de a zdrobi toate atacu
rile asupra celei mai mari cuceriri a luptei 
noastre comune.

Vă dorim, dragi prieteni, să obțineți sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romîn 
noi și mari succese în construcția victo
rioasă a socialismului. (Aplauze),

Trăiască poporul romîn și forța sa con
ducătoare revoluționară — Partidul Mun
citoresc Romîn ! (Aplauze)

Trăiască prietenia dintre Republica De
mocrată Germană și Republica Populară 
Romînă ! (Aplauze).

Trăiască socialismul și pacea în întrea
ga lume! (Aplauze) 

drocentrala de la Bicaz, Combinatul chimic 
de Ia Borzești, Rafinăria de la Brazi, Fa
brica de autocamioane Steagul Roșu, Fa
brica de tractoare de la Brașov, combina
tele moderne de industrializare a lemnu
lui — transformarea socialistă a agricultu
rii, rezultatele obținute pe tărîmul mecani
zării agriculturii, transformarea unei părți 
importante a luncii inundabile a Dunării 
în terenuri productive, construcțiile de lo
cuințe de proporții impunătoare, construi
rea minunatelor locuri de odihnă de pe 
litoral, ridicarea importantă a nivelului de 
trai al populației reprezintă tot atîtea 
mărturii ale energiei creatoare a poporu
lui romîn eliberat. (Aplauze).

în cele două decenii care au trecut, po
poarele noastre, însfîrșit, s-au regăsit. 
Sîntem indestructibil legați prin principii 
și scopuri comune Sîntem membrii unei 
familii mari și de aceea la această sărbă
toare mare a poporului romîn împreu
nă cu dv. se bucură și sărbătoresc toți 
prietenii dv. adevărați și astfel și poporul 
frate ungar. (Aplauze).

în darea de seamă, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a vorbit despre acele sar
cini mărețe a căror rezolvare va avea loc 
în cel de-al treilea deceniu al existenței 
Romîniei socialiste. Convingerea noastră 
este că realizarea acestor planuri mărețe 
vă va întări nu numai pe dv., ne va întări 
și pe noi, întreaga comunitate socialistă, 
forțele păcii și progresului. (Aplauze).

Cu ocazia acestei mari sărbători a pa
triei dv., permiteți-mi, dragi tovarăși, să 
vă transmit încă o dată salutul fierbinte, 
frățesc al oamenilor muncii ungari, să vă 
doresc noi succese și fericire în munca 
istorică pe care o duceți pentru înflorirea 
patriei dv, (Aplauze).

Trăiască și înflorească și să obțină noi 
și mari succese Republica Populară Romî
nă și poporul frate romîn (Aplauze) sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Comitetului său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. (A- 
plauze).

Trăiască și înflorească prietenia fră
țească dintre popoarele noastre ! (Aplauze).

țările soc
Cuvintul tovarășului Ivan r

Scumpi tovarăși și prieteni,
încerc o mare bucurie ca din însărci

narea și în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, al guvernu
lui Republicii Populare Bulgaria și al în
tregului popor bulgar să vă transmit dv. 
și prin dv. poporului frate romîn cele ma: 
cordiale salutări și urări cu prilejul ce’ 
de-a XX-a aniversări remarcabile ? 
berării țării dv. de sub robia fas' 
capitalistă. (Aplauze).

întregul popor bulgar se 
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.rea Bulgariei de sub robia turcească 
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yst înăbușită și îngrădită de regimurile 
burghezo-capitaliste din Bulgaria și Ro
mînia. Acum ea se manifestă liber și în

Cuvintul tovarășului Manush Myftiu
Dragi tovarăși și tovarășe,
Permiteți-mi ca, de ziua măreței sărbă

tori, cea de-a XX-a aniversare a eliberă
rii Romîniei de sub jugul fascist, să aduc 
poporului frate romîn, Partidului său Mun
citoresc, Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Populare Romîne salutările cele 
mai fierbinți ale Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania, Prezidiului 
Adunării Populare, guvernului Republicii 
Populare Albania și ale întregului popor 
albanez.

Poporul romîn, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, în frunte cu tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej, în lupta sa pentru 
cîștigarea, menținerea și consolidarea li
bertății și pentru construirea socialismu
lui, a obținut mari victorii. Făcînd față 
cu succes diferitelor obstacole și greutăți 
el și-a dezvoltat continuu economia, cul
tura socialistă și a ridicat nivelul său de 
trai.

Poporul albanez se bucură din toată ini
ma pentru aceste succese, acordîndu-le o 
înaltă apreciere și vă exprimă sentimen
tele sale de solidaritate internaționalistă, 
în lupta dv. permanentă pentru construi
rea socialismului, pentru întărirea multi
laterală a patriei dv.

Cele două popoare ale noastre au fost 
legate printr-o veche prietenie. Oamenii 
progresiști romîni au sprijinit și ajutat 
patrioții noștri ai Renașterii. Această prie
tenie a căpătat un caracter și un conținut 
nou în lupta popoarelor noastre împotriva 
fascismului și pentru construirea socialis
mului.

Atît în zile bune cît și în zile grele, po
porul albanez a manifestat un profund res
pect pentru poporul romîn. Poporul alba
nez și partidul său al muncii vor depune 
toate eforturile ca prietenia și legăturile 
frățești cu poporul romîn și cu Partidul 
Muncitoresc Romîn, să crească și să se 
dezvolte și pe mai departe pe calea mar- 
xist-leninistă. (Aplauze). Numai o astfel 
de prietenie slujește intereselor popoare
lor, socialismului și numai aceasta este în 
stare să reziste chiar și celor mai grele 
încercări.

Partidul nostru a luptat întotdeauna și 
luptă cu consecvență pentru întărirea uni
tății marxist-leniniste a lagărului socia
list și a mișcării comuniste internaționale, 
pentru menținerea păcii și victoria socia
lismului. Luptînd pentru aceste scopuri 
nobile, partidul nostru se opune cu hotărî- 
re politicii și actelor agresive ațîțătoare 
la război ale imperialismului. Imperialiș
tii, în frunte cu cei americani, și uneltele 
lor își arată din ce în ce mai arogant in
tențiile lor diabolice de a dezbina lagărul

Cuvintul tovarășului Secundino Guerra
Tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Tovarăși conducători ai partidului, ai 

statului și ai guvernului,
Tovarășe și tovarăși deputați,
Cu entuziasmul Cubei revoluționare și 

cu spiritul internaționalist al poporului 
nostru, delegația cubană se alătură po
porului romîn frate în sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării patriei 
sale de sub jugul fascist (Aplauze).

Salutăm eroismul poporului romîn, care 
sub conducerea partidului său comunist a 
răsturnat dictatura feroce a lui Antonescu 
și umăr la umăr cu Armata sovietică și-a 
adus contribuția sa la înfrîngerea totală a 
Germaniei fasciste, a cucerit deplina inde
pendență națională și libertatea, pentru 
a-și hotărî propriul său destin, a făurit 
unitatea sa și a ales drumul socialismului.

Salutăm poporul romîn harnic și entu
ziast care, după ce s-a eliberat de moșieri, 
de capitaliști și ceilalți exploatatori a 
dezvoltat economia pe drumul socialismu
lui, a realizat cu succes sarcina completă 
și istorică a transformării socialiste a a- 
griculturii, a pus în valoare potențialul in
dustrial al țării, a dezvoltat- cultura și a 
obținut noi succese în ridicarea nivelului 
de trai.

Salutăm Partidul Muncitoresc Romîn și 
puterea socialistă din Romînia care conduc 
și organizează eforturile oamenilor mun
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ului și ale internaționalismului 
ar, precum și prietenia noastră cu 

unea Sovietică și celelalte țări socia
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dezvoltarea neîntreruptă a popoarelor 
noastre pe drumul socialismului și joa
că un rol hotărîtor pentru întărirea lagă
rului socialist, pentru întărirea păcii și a 
colaborării internaționale.

Trăiască harnicul și talentatul popor ro
mîn, luptător neobosit pentru o viață nouă 
in patria sa, constructor al socialismului 
și luptător pentru pacea între popoare ! 
(Aplauze).

Trăiască încercatul conducător al po
porului romîn — Partidul Muncitoresc Ro
mîn și Comitetul său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ! A- 
plauze).

Trăiască și să se întărească prietenia și 
unitatea cu Uniunea Sovietică și celelalte 
țări frățești din comunitatea socialistă ! 
(Aplauze).

Trăiască în veci prietenia de nezdrunci
nat bulgaro-romînă ! (Aplauze).

socialist, de a-1 sfărîma, de a înăbuși revo
luția și pentru a dezlănțui războiul. Atacul 
armat, săvîrșit de imperialiștii americani 
împotriva Republicii Democrate Vietnam, 
care constituie un act dintre cele mai pe
riculoase și criminale, amenințările și pro
vocările continue împotriva Cubei, inter
vențiile lor pentru înăbușirea luptei de e- 
libçrare națională din țările Asiei, Africii 
și Americii Latine și în alte părți ale lu
mii, arată adevărata față a imperialismu
lui, smulgînd masca iubirii de pace pe care 
în’ceârcă. s-o îmbrace imperialismul, pro
pagandiștii săi zeloși.

Poporul nostru se solidarizează cu lupta 
justă a poporului frate vietnamez și cu toa
te popoarele care luptă pentru a cîștiga și 
apăra libertatea. Noi sîntem convinși că 
va învinge cauza popoarelor, -a revoluției 
și a păcii. In aceste momente de răspun
dere, fără îndoială, va crește și se va întări 
lupta hotărîtă a popoarelor, vigilența și 
mobilizarea lor pentru demascarea impe
rialismului și a slugilor sale, se va întări 
solidaritatea internațională cu popoarele 
care luptă pentru libertatea și indepen
dența lor,

Tovarăși și tovarășe,
Anul acesta, la 29 noiembrie, și poporul 

nostru sărbătorește a XX-a aniversare a 
eliberării și triumful revoluției popu
lare. în acești 20 de ani poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Muncii din Al
bania, în frunte cu tovarășul Enver Hod
ja, a transformat Albania dintr-o țară 
agrară foarte înapoiată, într-o țară agrar- 
indusțrială. Albania nouă construiește cu 
succes socialismul, înfruntînd cu hotărîre 
toate greutățile și obstacolele, presiunile 
și blocadele diverșilor dușmani.

Aceste victorii se datoresc în primul 
rînd poporului nostru și liniei ideologice 
și politice juste pe care o urmează cu fi
delitate Partidul Muncii din Albania, lup
tei sale curajoase pentru apărarea puri
tății mat’xism-leninismului, unității de 
oțel a poporului cu partidul. Nu există 
forță care să oprească construirea socia
lismului în Albania.

Transmițîndu-vă încă o dată senti
mentele de prietenie frățească, noj vă asi
gurăm, dragi tovarăși, că și în viitor po
porul albanez și partidul său al muncii 
vor ține întotdeauna sus și nepătat stea
gul victorios al marxism-leninismului.

Trăiască Republica Populară Romînă, 
poporul frate romîn și Partidul Muncito
resc Romîn ! (Aplauze).

Trăiască prietenia albano-romînă !
Glorie marxism-leninismului ! (Aplauze).

cii, ale muncitorilor și țăranilor, ale in
telectualilor și ale întregului popor 
pentru desăvîrșirea construirii socialis
mului și trecerea la construirea comunis
mului. (Aplauze).

Cuba, care sub conducerea Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste și a tovară
șului Fidel Castro, a pornit pe calea dez
voltării socialiste, se simte frățește legată 
de Republica Populară Romînă și de ce
lelalte țări socialiste, întărește relațiile 
sale cu aceste țări și face eforturi pentru a 
contribui la cauza comună împotriva duș
manilor comuni. (Aplauze).

Ne exprimăm speranța că relațiile fră
țești între țările noastre, între guvernele 
noastre și între partidele noastre se vor 
întări tot mai mult.

Revoluția cubană, la 90 de mile de im
perialiștii ianchei, înfruntă blocada eco
nomică, agresiunile și provocările aces
tora, înfruntă manevrele pe care aceștia 
le înfăptuiesc prin intermediul O.S.A. Po
porul nostru luptător, în condiții grele, 
continuă munca sa, continuă construirea 
socialismului, în timp ce întărește apăra
rea, pregătirea și vigilența, cu arma în 
mînă, pentru a respinge orice fel de atac 
pe care imperialiștii, lacheii lor și mer
cenarii îl pregătesc. (Aplauze). Sîntem si
guri de victoria noastră. Avem încredere 
în forța șl în hotărîrea poporului nostru
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Cuvintul tovarășului 0. Molomjamt
Tovarăși,Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca în numele Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, al guvernului Republicii Populare 
Mongole și al întregului popor mongol să 
transmit Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, guvernului Repu
blicii Populare Romîne și întregului po
por frate romîn cel mai fierbinte salut 
și felicitări cordiale cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Profitînd de acest prilej, aș dori să-mi 
exprim profunda recunoștință pentru in
vitația delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Mongole la festivitățile 
populare organizate în cinstea marii săr
bători naționale a oamenilor muncii din 
Romînia nouă, socialistă, a sărbătorii pe 
care popoarele țărilor puternicii comuni
tăți socialiste, inclusiv poporul mongol, o 
cinstesc ca pe sărbătoarea lor comună. (A- 
plauze).

S-au scurs 20 de ani de cînd, în con
dițiile create de victoriile de importanță 
istorică mondială ale eroicei Armate so
vietice asupra Germaniei hitleriste și 
aliaților ei, poporul romîn, sub conducerea 
Partidului Comunist din Romînia, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a 
ridicat la înfăptuirea insurecției armate 
victorioase pentru doborîrea dictaturii 
militaro-fasciste și a pășit pe drumul eli
berării. pe drumul nou al dezvoltării saie 
social-economice și al progresului social.

în scurta perioadă de timp care a tre
cut, oamenii muncii din Romînia, însufle
țiți de marile idei ale marxism-leninismu
lui, prin munca lor plină de abnegație, 
au obținut victorii minunate în refacerea 
economiei naționale a țării, în crearea și 
dezvoltarea economiei și culturii socialiste. 
Ca urmare a profundelor prefaceri poli
tice, economice și sociale ce au avut loc 
în anii puterii populare, R. P. Romînă s-a 
transformat într-o țară industrial-agrară 
dezvoltată, care, umăr la umăr cu marea 
Uniune Sovietică și cu alte țări frățești, 
înaintează spre viitorul luminos al ome
nirii — societatea comunistă. în prezent, 
Republica Populară Romînă a pășit în
tr-o nouă etapă a dezvoltării sale — etapa 
de desăvîrșire a construcției socialiste.

Marile realizări ale talentatului popor 
frate romîn, condus de gloriosul Partid 
Muncitoresc Romîn, constituie o contribu
ție importantă la cauza întăririi forței co
munității socialiste, contribuie la creșterea 
influenței socialismului asupra dezvoltării 
mondiale.

Republica Populară Romînă promovează 
o politică de pace și prietenie între po
poare, îndreptată spre realizarea principii
lor leniniste ale coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale diferite, spre 
micșorarea încordării internaționale pe 
calea reglementării problemelor actuale 
ale vieții contemporane exclusiv prin mij
loace pașnice, spre izbăvirea omenirii de 
amenințarea unei catastrofe termonucleare 
pustiitoare. Propunerile constructive ale 
guvernului Republicii Populare Romîne cu 
privire la consolidarea păcii și îmbunătă
țirea înțelegerii dintre popoare în regiu
nea balcanică și participarea sa activă la 
lupta pentru soluționarea problemelor in
ternaționale actuale, în special a proble
mei dezarmării generale și totale, se 
bucură de simpatia și aprobarea tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Oamenii muncii din Mongolia socialistă 
se bucură sincer de marile succese obți
nute de poporul frate romîn, ca de pro
priile lor succese, ca de realizările între
gului nostru lagăr socialist.

Cuvintul tovarășului Hoang Van Hoan
Stimate tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, ♦
Stimate tovarășe Maurer,
Stimate tovarășe Voitec,
Dragi tovarăși și prieteni,
Pentru noi constituie o mare cinste fap

tul că Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și 
guvernul Republicii Populare Romîne 
ne-au invitat să luăm parte la sărbăto
rirea celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Romîniei. Permiteți-ne ca în numele 
Comitetului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, al Adunării Națio
nale, în numele guvernului Republicii De
mocrate Vietnam și al poporului vietna
mez să vă transmit dv., și prin dv. între
gului popor romîn, salutul nostru cel mai 
călduros. (Aplauze).

Pînă acum 20 de ani poporul romîn a 
trebuit să treacă, sub jugul cotropitorilor 
fasciști, printr-o viață grea, de robie, chi- 
nuindu-se în foc și sînge. în condițiile 
unei ofensive puternice și loviturilor de 
moarte date de Armata Roșie fasciștilor 
germani, toate forțele progresiste și pa
triotice ale poporului romîn, și în primul 
rînd clasa muncitoare din Romînia, strîns 
unită în jurul Partidului Muncitoresc Ro
mîn, s-au ridicat la luptă și au lichidat 
dictatura fascistă, au instaurat un regim 
nou și au început să construiască o nouă 
viață, liberă și fericită. De atunci poporul 
romîn a devenit stăpînul țării sale și as
tăzi, după peste 20 de ani de muncă asi
duă, înfățișarea Romîniei s-a schimbat în 
mod radical : Romînia s-a transformat 
dintr-o țară cu o economie înapoiată și 
dependentă într-o țară cu o industrie și 
o agricultură înfloritoare, cu o știință și 
tehnică avansată, într-o țară independentă 
și de sine stătătoare, care în prezent înain
tează într-un mare avînt pe drumul socia
lismului.

20 de. ani reprezintă un interval foarte 
scurt în istorie, însă poporul romîn a ob
ținut mari succese care nu au putut, fi 
atjnse în sute de ani de către vechile re
gimuri. Aceste realizări mărețe sînt strîns 
legate de conducerea înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romîn, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu cre

Trăiască Republica Populară Romînă, 
Partidul Muncitoresc Romîn Și Comitetul 
său Central în^ frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ! (Aplauze).

Trăiască prietenia cubano-romînă ! 
(Aplauze).

Trăiască marxism-leninismul ! (Aplauze).
Trăiască internaționalismul proletar 1 

(Aplauze).
Patria sau Moartea !
Vom învinge ! (Aplauze).

Republica Populară Mongolă, sub con
ducerea Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și cu ajutorul frățesc al priete
nului său de nădejde — marea Uniune 
Sovietică — a parcurs un drum glorios de 
la feudalism la socialism, trecînd peste 
stadiul capitalist de dezvoltare, și s-a trans
format dintr-o țară înapoiată, cu o eco
nomie bazată pe creșterea vitelor, într-o 
țară agrar-industrială. în prezent poporul 
mongol, în prietenie frățească și colaborare 
strînsă cu popoarele țărilor socialiste, 
muncește cu însuflețire pentru crearea ba
zei tehnico-materiale a socialismului în 
țara sa și luptă consecvent pentru men
ținerea și consolidarea păcii generale și 
asigurarea securității popoarelor.

Popoarele celor două țări ale noastre 
sînt unite prin legături de prietenie fră
țească. întărind această prietenie, noi adu
cem contribuția noastră comună la cauza 
consolidării unității și coeziunii comunită
ții socialiste, fapt de care depinde în mare 
măsură succesul luptei nobile a popoarelor 
pentru libertate, independență națională și 
pace în lumea întreagă.

Pornind de la aceasta, poporul și guver
nul Republicii Populare Mongole conside
ră ca o datorie a lor internaționalistă în
tărirea și dezvoltarea continuă și neabă
tută a relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu toate țările socialiste, 
printre care și cu Republica Populară Ro
mînă, apărarea consecventă a unității ță
rilor marii comunități socialiste.

Partidul Popular Revoluționar Mongol, 
credincios marii învățături a lui Marx și 
Lenin, ca și celelalte partide frățești, a 
depus și depune toate eforturile pentru 
apărarea unității și coeziunii mișcării co
muniste mondiale.

în prezent, cînd în mișcarea comunistă 
mondială au apărut anumite dificultăți, în 
fața tuturor partidelor marxist-leniniste 
se pune mai ascuțit ca oricînd sarcina ur
gentă de a înlătura cu eforturi comune di
vergențele existente, pe baza principială a 
marxism-leninismului, în interesul întări
rii continue, prin toate mijloacele, a uni
tății puternicei noastre mișcări.

Constatăm cu satisfacție că în proble
mele fundamentale ale contemporaneității 
și mișcării comuniste internaționale pozi
țiile Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și Partidului Muncitoresc Romîn 
coincid. Aceasta constituie o bază traini
că pentru ca relațiile frățești dintre popoa
rele mongol și romîn, bazate pe principiile 
internaționalismului proletar, să se dez
volte și să se întărească și pe viitor spre 
binele popoarelor noastre, pentru trium
ful marii cauze a păcii și socialismului. (A- 
plauze).

De ziua marii sărbători naționale a po
porului frate romîn vă dorim din toată 
inima dv. și prin dv. oamenilor muncii 
din Republica Populară Romînă noi și 
mari succese în munca pașnică creatoare 
pentru desăvîrșirea construcției socialis
mului în țara dv., în lupta nobilă pentru 
pace și fericire pe pămînt. (Aplauze).

Să se întărească și să se dezvolte prie
tenia de nezdruncinat mongolo-romînă ! 
(Aplauze).

Trăiască poporul frate romîn și avan
garda sa încercată — Partidul Muncito
resc Romîn ! (Aplauze).

Trăiască unitatea și coeziunea comuni
tății socialiste și a mișcării comuniste 
mondiale ! (Aplauze).

Să triumfe pacea și prietenia între po
poare ! (Aplauze).

dincios al poporului romîn, conducător de 
seamă al clasei muncitoare și al întregu
lui popor muncitor romîn. (Aplauze).

Noi ne bucurăm foarte mult de'marile 
succese obținute de poporul frate romîn ; 
noi am considerat întotdeauna aceste suc
cese ca fiind și succesele noastre, ca fiind 
succese comune ale lagărului socialist, ale 
omenirii progresiste și ale revoluției mon
diale.

Vietnamul și Romînia sînt două țări 
frățești ale lagărului socialist. Intre noi 
există de multă vreme relații de priete
nie. In trecut, în îndelungata sa luptă de 
rezistență împotriva colonialiștilor fran
cezi agresori, ca și în prezent, în opera 
de construire a socialismului și în lupta 
de unificare a țării, noi ne bucurăm de 
simpatia, sprijinul și de un ajutor prețios 
din partea poporului frate romîn. Cu a- 
ceastă ocazie, permiteți-ne să exprimăm 
mulțumirile noastre sincere și călduroase 
pentru această simpatie, sprijin și pentru 
acest ajutor frățesc. (Aplauze).

în același timp, vă asigurăm, tovarăși și 
prieteni, că poporul vietnamez se va afla 
întotdeauna cot la cot cu poporul romîn 
în lupta împotriva imperialismului — duș
manul nostru comun, — în lupta pentru 
victoria deplină a socialismului, pentru a- 
părarea unității mișcării comuniste inter
naționale și pentru salvgardarea păcii 
mondiale. (Aplauze).

Permiteți-ne să urăm poporului frate ro
mîn realizarea de noi succese în construc
ția țării.

Să se întărească prietenia dintre cele 
două partide ale noastre, dintre popoarele 
țărilor noastre ! (Aplauze).

Să se întărească și să se dezvolte unita
tea dintre partidele comuniste și muncito
rești din întreaga lume, pe baza marxism- 
leninismului și a internaționalismului pro
letar ! (Aplauze).

Trăiască prietenia dintre Vietnam și 
Romînia ! (Aplauze).

Trăiască unitatea lagărului socialist și 
a mișcării comuniste internaționale ! (A- 
plauze).

Trăiască pacea în lumea întreagă ! (A- 
plauze).
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CU PRILEJUL CELEI DE-A XX-A ANIVERSARI A ELIBERĂRII ROMÎNIEI

Felicitări prezentate Consiliului de Stat și guvernului
șefii misiunilor diplomatice

La Palatul Consiliului de Stat în timpul primirii șefilor misiunilor diplomatice

S-a deschis expoziția istorică 
„20 de ani de la eliberarea patriei"

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit sîmbătă după-amiază, 
la Palatul Consiliului de Stat, pe 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați în R.P. Romînă, care au prezen
tat felicitări Consiliului de Stat și 
guvernului cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 
și urări de prosperitate poporului 
romîn. Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Voitec, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Felicitările au fost prezentate de 
ambasadorii : R.S.F. Iugoslavia — 
Arso Mjlatovici, Sudanului—Yacoub 
Osman, ' Greciei — Alexandre Ci- 
mon Argyropoulo, R. S. Cehoslova

ORDINUL
ministrului forțelor armate 

ate RepubSicii Populare Romine
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri 

și generali I

întregul nostru popor, militarii forțelor armate ale 
Repub^cii Populare Romîne sărbătoresc astăzi, cu ini
ma plină de bucurie și legitimă mîndrie, cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

în cei 20 de ani de la eliberarea patriei, clasa mun
citoare în alianță cu țărănimea, masele largi populare, 
sub conducerea fermă și clarvăzătoare a Partidului 
Muncitoresc Romîn, au înfrînt clasele exploatatoare și 
au cucerit puterea politică, au făurit o nouă orînduire 
socială și de stat, transformînd din temelii viața în
tregii țări.

înfăptuind cu consecvență politica Partidului Munci
toresc Romîn, poporul nostru a obținut succese remar
cabile în dezvoltarea întregii economii naționale, în 
înflorirea științei și culturii, în ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii. Strîns unit în 
jurul partidului și guvernului, întregul popor romîn 
muncește cu însuflețire pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului, pentru înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii.

Militarii forțelor noastre armate nu-și precupețesc 
eforturile în perfecționarea continuă a pregătirii lor 
de luptă și politice, în mînuirea tehnicii moderne, 
conștienți de înalta misiune ce le este încredințată 
în apărarea patriei noastre socialiste, a independenței

Pe stadionul „23 August" a avut loc

închiderea festivă a finalelor
Spartachiadei republicane

Pe stadionul „23 August” din Capi
tală a avut loc sîmbătă după-amiază în
chiderea finalelor primei Spartachiade re
publicane, organizată în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

După festivitatea de premiere, tova
rășul Aurel Duma, președintele Consi
liului general al Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport, i-a felicitat pe participant! 
pentru înaltele rezultate obținute. și a 
declarat închise întrecerile. A fost in
tonat Imnul R. P. Romîne. De pe cel 
mai înalt catarg, atleții Viorica Viscopo- 
leanu și Șerban Ciochină au coborît dra
pelul. în aplauzele miilor de spectatori, 
cei 2 500 de finaliști ai Spartachiadei, 
reprezentanji ai tuturor regiunilor țării, 
au părăsit stadionul.

Spartachiada republicană, la care au 
participat 4 700 000 de concurezi, a fost 
o impunătoare trecere în revistă a reali
zărilor mișcării noastre sportive în cei 
20 de ani de după eliberare. Această 
uriașă competifie a demonstrat avîntul 
continuu al sportului nostru, prilejuind 
obținerea a numeroase performante de 
valoare, a 32 de recorduri republicane, 
dintre care 16 în domeniul atletismului, 
sport ce s-a afirmat cu deosebire la a- 
ceste întreceri.

Cupa transmisibilă a Spartachiadei, 
pentru cele mai bune rezultate, a revenit 
reprezentativei orașului București, clasată 
pe primul loc la finale cu 217 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat regiu
nile Brașov (182 puncte), Cluj (180 punc
te), Banat (167 puncte), Galați (144 punc
te), Ploiești, Crișana, Dobrogea, Mureș- 

ce — Jaroslav Sykora, R. P. Alba
nia — Răpi Gjermeni, Indoneziei — 
Sukrisno, Cubei — Manuel Yepe 
Menendez, Ghanei — Emmanuel 
Kodjoe Dadzie, R. P. Ungare — Jenö 
Kuti, Turciei — Semsettin Arif 
Mardin, R.P.D. Coreene — Giăn Du 
Hoan, Elveției — Emile Bisang, R.D. 
Germane — Anton Ruh, R. P. Polo
ne — Wieslaw Sobierajski, Finlan
dei — Martti Johannes Salomies, In
diei — K. R. F. Khilnani, Austriei — 
dr. Paul Wetzler, R. P. Bulgaria — 
Gheorghi Bogdanov, Republicii A- 
rabe Unite — Mohamed Fahmi Ha
mad, Marii Britanii — James Dal
ton Murray, Belgiei — Honore Cam
bier, Italiei — dr. Alberto Paveri 
Fontana, R. P. Chineze — Liu Fan, 
Argentinei — J. M G. Alvarez de 
Toledo, R. D. Vietnam — Hoang Tu, 
Japoniei — Shimoda Takeso, Islan-

Autonomă Maghiară, lași, Argeș, Oltenia, 
Hunedoara, Bacău, Maramureș, București, 
Suceava.

In cadrul festivității de sîmbătă a fost 
acordată Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.M. unui număr de sportivi tineri care 
s-au distins prin rezultate remarcabile. 
Printre aceștia se află Mihaela Peneș, 
Gheorghe Costache, Șerban Ciochină, 
Viorica Viscopoleanu, Cristina Balaban, 
Anghel Șoptereanu și alții. 

Aspect de la festivitatea de închidere a Spartachiadei (fotografia din 
stingă). Se înmînează cupa reprezentativei orașului București, clasată pe 

locul I pe echipe (fotografia din dreapta)

dei — dr. Kristian Gudmundsson, 
Birmaniei — U Ba Saw ; miniștrii : 
Afganistanului — Abdul Hakim Sha- 
holami, S.U.A. — William A. Craw
ford, Braziliei — Carlos Jacynthode 
Barros, Olandei — Joost Bernard 
Haverkorn Van Ryswijk, Izraelului 
— Zvi Ayaeon; însărcinații cu afa
ceri ad-interim ai : Danemarcei — 
W. Winther Schmidt, Uruguayuiui — 
Jose Pedro Bastarrica, Suediei — 
Sture Johanson, Franței — Jean 
François Noiville, G. E, Cebotariov, 
consilier, din partea Ambasadei 
U.R.S.S., și Teveengombîn Davaasu- 
ren, secretar II, din partea Amba
sadei R. P. Mongole.

Rînd pe rînd, șefii misiunilor di
plomatice au exprimat felicitări cor
diale, cele mai sincere și mai bune 
urări, din toată inima, de progres și 
prosperitate pentru poporul ro

23 August 1964 București

șl suveranității sale, de răspunderea ce le revine îm
preună cu celelalte armate frățești în asigurarea păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri
și generali I

Vă felicit cu prilejul zilei de 23 August și vă urez 
noi succese în întărirea capacității de luptă a unităților 
și marilor unități.

în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist,

ORDON:

Astăzi, 23 August 1964, în Capitala patriei noastre și 
în orașele reședință de regiune se vor trage, în semn 
de salut, 21 salve de artilerie.

★
Trăiască 23 August — Ziua Eliberării Romîniei de 

sub jugul fascist, cea mai mare sărbătoare națională a 
poporului romîn !

Trăiască harnicul și talentatul popor romîn, con
structor al socialismului !

Slavă Partidului Muncitoresc Romîn — conducăto
rul încercat al poporului, inspiratorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — 
Republica Populară Romînă !

Ministrul forțelor armate ale R. P. Romîne 
general de armată 

LEONTIN SÄLÄJAN

REZULTATE
ALE ÎNTRECERILOR DE IERI

Finala turneului de fotbal între echi
pele regiunilor Cluj și Banat a revenit 
fotbaliștilor clujeni cu scorul de 6—2 
(2—2). în meciul pentru locurile 3—4, 
selecționata orașului București a în
trecut cu scorul de 5—1 (2—0) echipa 
regiunii Dobrogea.

Volei : București (masculin); Cluj 
(feminin); tenis de masă: Cluj (mas
culin); București (feminin); baschet: 
Banat (masculin); București (feminin); 
polo pe apă : București ; handbal : 
București (masculin și feminin). 

mîn, urînd tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal sănătate, 
fericire și noi succese.

Decanul corpului diplomatic, Arso 
Milatovici, a exprimat, în numele 
corpului diplomatic, călduroase feli
citări și urări de progres și de pace 
poporului romîn cu prilejul marii 
sale sărbători naționale.

Președintele Consiliului de Stat a 
toastat în sănătatea celor prezenți, 
mulțumind din toată inima pentru 
urările transmise poporului și țării 
noastre.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și Ștefan 
Voitec s-au întreținut într-o atmo
sferă amicală cu șefii misiunilor di
plomatice, ciocnind cu ei o cupă de 
șampanie, și s-au fotografiat îm
preună cu aceștia.

(Agerpres)

Cu 4 luni și 10 zile 

înainie de termen

Tunelul
Ostra-Leșul Ursului 
a fost străpuns

SUCEAVA (coresp. „Scînfeii”). — Mi
nerii de pe șantierul tunelului Aluniș, 
dintre Osfra și Leșul Ursului, au trăit ieri 
dimineața un eveniment emofionant : 
străpungerea tunelului. După ultimele 
măsurători, spre miezul nopții de vineri 
spre sîmbătă mai rămăseseră de stră
puns numai 2 metri. Au fost fă
cute pregătirile pentru pușcăfură. Cin
stea pentru această ultimă încleștare cu 
tăria muntelui au avut-o ortacii lui Petru 
Crișan. în vîrful perforatorului lor, care 
a străpuns prin rocă dincolo, minerul 
Nicolae Macavei din brigada lui Cri
șan a legat un bilețel prin care a 
transmis celor de la Leșul Ursului tradi
ționalul salut al minerilor: „Noroc buni”

Ultima explozie! Una după alfa se aud 
5 detunături. Cu aceasta, tunelul 
a fost străpuns. Prin praful și fumul încă 
proaspete se disting siluetele minerilor 
din cele două brigăzi, care se apropie 
unii de alții. Șefii de brigadă Petru 
Crișan și Nistor Flutur și minerii din 
schimburi, care se întîlnesc pentru pri
ma dată în tunel, se îmbrățișează. Cei 
prezenji la fața locului îi felicită pe bravii 
mineri pentru succesul obținut. La 
ieșirea din tunel, mii de oameni ai mun
cii, pionieri îi înfîmpină pe mineri cu 
buchete de flori.

Angajamentul minerilor din cele două 
brigăzi, luat în cinstea marii sărbători, a 
fost îndeplinit. Tunelul Aluniș, de 6,075 
km, cel mai lung tunel din fără, a fost 
străpuns cu 4 luni și 10 zile mai de
vreme decît se prevăzuse. S-a creat 
astfel o nouă cale pentru transportul 
minereurilor neferoase din exploa
tările de pe valea Bistriței. Minereurile 
vor ajunge acum, pe sub munte, pînă la 
stația de flotare Tarnija din complexul 
minier Leșul Ursului.

Sosirea unei delegații 
guvernamentale 
economice a Uniunii Birmane

La invitația conducerii Ministeru
lui Comerțului Exterior, sîmbătă 
seara a sosit în București o delega
ție guvernamentală economică a U- 
niunii Birmane, condusă de lt. col. 
Than Sein, ministrul minelor, indus
triei și muncii.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de Victor 
Ionescu, ministrul comerțului exte
rior, V. Steriopol, adjunct al minis
trului, N. Ionescu, adjunct al minis
trului industriei petrolului și chi
miei, V. Gîrjoabă, secretar general 
al Ministerului Minelor și Energiei 
Electrice, de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

A fost de față U Ba Saw, ambasa
dorul Birmaniei la București,

(Agerpres)

Ieri după-amiază a avut loc, în 
sala Dalles din Capitală, deschide
rea expoziției istorice „20 de ani de 
la eliberarea patriei“, organizată de 
Institutul de istorie a partidului de 
pe lîngă Ç.C. al P.M.R. și de Mu
zeul de istorie a partidului. 5 000 de 
metri pătrați de panouri și vitrine, 
cuprinzînd peste 1 000 de exponate, 
printre care numeroase documente 
originale, manifeste și ziare editate 
de partid în perioada ilegalității și 
după eliberare, precum și facsimile, 
fotografii, reproduceri, evocă lupta 
poporului, condus de partid, pentru 
făurirea istoricului act de la 23 Au
gust 1944, pentru instaurarea puterii 
populare și construirea socialismului 
în patria noastră.

In prima sală vizitatorii întîlnesc 
o imagine a evenimentelor istorice 
cuprinse între anii 1933—1944. Un 
mare număr de exponate ilustrează 
marile bătălii revoluționare din fe
bruarie 1933, în cursul cărora clasa 
noastră muncitoare s-a afirmat ca 
apărător devotat al intereselor fun
damentale ale întregului popor, dîrza 
luptă desfășurată de-a lungul mul
tor ani de forțele democratice, sub 
conducerea comuniștilor, împotriva 
fascismului, a pregătirii războiului 
antisovietic.

Cea mai mare parte a sălii 
este consacrată luptei eroice a

In una din sălile expoziției Foto : A. Cartojan

BE 23 Șl 24 AUGUST

Pe scenele și estradele Capitalei
Ce vom vedea pe scenele șl 

estradele Bucureștiului în aceste zile 
sărbătorești ? Zeci de colective ar
tistice s-au pregătit intens. în peste 
70 de puncte ale Capitalei vor avea 
loc manifestări la care își vor da 
concursul numeroși artiști amatori 
și profesioniști.

★
Intre orele 20 și 5 dimineața 

se vor desfășura carnavaluri 
ale tineretului la Casa de cultură 
a raionului 1 Mai, Parcul Izvor, 
la casele de cultură ale tineretului 
din raioanele 30 Decembrie, 16 Fe
bruarie, 23 August, T. Vladimirescu 
și Grivița roșie.

în caz de timp nefavorabil, spec
tacolele programate în aer liber se 
vor desfășura în sălile caselor de 
cultură și ale cluburilor.

★
Pe scena din Piața Republicii vor 

apărea în după-amiaza zilei de 23 
August corul Filarmonicii „George 
Enescu", un grup de actori de la 
Teatrul pentru copii și tineret, de la 
Teatrul „C. Nottara", soliști vo
cali de la Teatrul satiric-muzical 
„Constantin Tănase", fanfara Uzine
lor „Grivița roșie", orchestrele de 
muzică populară și ușoară ale Mi
nisterului Industriei Alimentare. S-au 
pregătit spectacole și pentru scenele 
din piețele Obor, Rahova, Crîngași 
etc. La estrada amenajată la Expo
ziția realizărilor economiei naționa
le vor putea fi urmărite programele 
unor formații artistice de amatori 
care au participat la cel de-al 
VII-lea concurs, programele colec
tivelor artistice ale' Palatului Pio
nierilor, Operetei, Circului de stat, 
Teatrului „C. Tănase' etc.

★
La Teatrul de vară din Parcul de 

odihnă șl cultură „Herăstrău", An
samblul C.C.S. va prezenta în seara 
de 23 August un spectacol muzical- 
coregrafic, iar la estrada amatori
lor și la ringul de dans vor avea 
loc manifestări cultural-distractive. 
La Parcul Izvor, după manifestările 
artistice va urma pînă în zorii zilei 
de 24 august un carnaval al tinere
tului, iar în Parcul „8 Mai" serba
rea va continua cu o seară de dans. 
Numeroși artiști amatori și profe
sioniști vor fi prezenți și pe scenele 
din Parcul „23 August", grădina 
Cișmigiu, Parcul copilului, Parcul 
„Nicolae Bălcescu".

La Mogoșoaia se vor putea 
urmări programele prezentate de 
colectivele de artiști amatori 
de la Uzinele „Grivița roșie", 
întreprinderile „Dacia", „Tehno- 
metal' etc. Vor cînta și soliștii 
de la întreprinderea „Tableta", ta
raful, grupul folcloric și orchestrele 
de muzică ușoară și de mandoline 
ale Ministerului Transportului și Te
lecomunicațiilor și numeroase alte 
formații din Capitală și din comu
nele aflate în apropierea orașului. 

partidului, dusă în condițiile ex
trem de grele ale terorii și răz
boiului hitlerist. Aici este prezenta
tă pe larg activitatea desfășurată de 
către partid, de către cadrele sale 
de bază din închisori, lagăre și ile
galitate, sub conducerea directă a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru înfăptuirea planului de 
răsturnare a dictaturii militaro-fas- 
ciște, de scoatere a Romîniei din 
războiul hitlerist și de întoarcere a 
armelor împotriva Germaniei na
ziste.

Sînt expuse documente privitoare 
la făurirea Frontului Unic Muncito
resc, la activitatea Comitetului Mi
litar, formarea Blocului Național 
Democratic, organizarea și pre
gătirea de către partid a formațiu
nilor de luptă patriotice, activita
tea partidului în rîndurile ofițerilor 
și ostașilor patrioți, la organi
zarea evadării tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej din lagăr, la pregă
tirea nemijlocită a acțiunii de răs
turnare a dictaturii antonesciene. 
Un perete întreg, cu hărți, ziare, fo
tografii și documente, înfățișează a- 
mănunțit desfășurarea în Capitală, 
iar pe un altul se poate urmări des
fășurarea în restul țării, a insurecției 
armate de la 23 August 1944.

O altă sală cuprinde un număr în

Dar înmuiat ds delegația de partid
si de stat

Sîmbătă, 22 august, la expoziția 
istorică „20 de ani de la eliberarea 
patriei“, organizată de Institutul și 
Muzeul de istorie a P.M.R., a avut 
loc predarea bustului lui V. I. Le
nin adus în dar Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Consiliului de Stat și Consi
liului de miniștri al R.P.R. din par
tea Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului Suprem și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Au fost de față tovarășii A. I. Mi- 
koian, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.,

Dar înminat de delegația de partid 
și de stat a R. P. D. Coreene

Sîmbătă, 22 august, la expoziția 
istorică „20 de ani de la eliberarea 
patriei“, organizată de Institutul și 
Muzeul de istorie a P.M.R., a avut 
loc predarea Drapelului Roșu adus 
în dar Partidului Muncitoresc Ro
mîn, din partea Partidului Muncii 
din Coreea.

Au fost de față tovarășii Kim Ir, 
membru al Biroului Politic, vice
președinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, prim-vicepreșe- 
dinte al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, Kim Zon Han, 
membru al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, ministrul învățămîn-

VIZITE LA EXPOZIȚIA ISTORICĂ
„20 DE ANI DE LA ELIBERAREA PATRIEI“
In cursul după-amiezei de sîm

bătă, delegația de partid și de stat 
a R. P. Bulgaria, condusă de ge
neral de armată Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a vizitat expoziția.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT A U. R. S. S. 
LA FABRICA DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE „BUCUREȘTI“

Sîmbătă după-amiază, delegația de 
partid și de stat a U.R.S.S., în frun
te cu tovarășul A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a vi
zitat Fabrica de confecții și tricotaje 
„București“.

Delegația' a fost întîmpinată de 
Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite

semnat de exponate care evocă par
ticiparea Romîniei la războiul anti
hitlerist, bătăliile purtate cu un fier
binte patriotism de armata romînă, 
umăr la umăr cu armata sovietică, 
pînă la înfrîngerea definitivă a fas
cismului.

în aceeași sală, vizitatorii întîlnesc 
imagini și documente semnificative 
care ilustrează lupta oamenilor 
muncii, conduși de partid, după 23 
August 1944, pentru înfăptuirea re
voluției populare, pentru cucerirea 
puterii de către clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea muncitoare, în
făptuirea reformei agrare, realizarea 
operei de reconstrucție a țării, în- 
frîngerea împotrivirii forțelor reac
ționare, înlăturarea monarhiei și 
proclamarea Republicii Populare 
Romîne.

Ultima sală ilustrează sintetic 
uriașele progrese realizate de po
porul romîn, sub conducerea parti
dului, în anii construirii socialis
mului, traducerea în viață eu suc
ces a însuflețitorului program de 
desăvîrșire a construcției socialiste, 
trasat de Congresul al IlI-lea al 
P.M.R.

Expoziția a fost vizitată în cursul 
zilei de ieri de un numeros public. 
Ea este deschisă zilnic între orele 
10—20.

a U. R. S. S.
mareșal S. S. Biriuzov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-locțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S., și 
I. K. Jegalin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Au participat membri și membri 
supleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R., 
lucrători de la Institutul și Muzeul 
de istorie a P.M.R.

Tovarășul Ion Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului de istorie a 
P.M.R., a mulțumit călduros pentru 
darul făcut.

Membrii delegației sovietice au vi
zitat apoi expoziția. (Agerpres).

tului superior al R.P.D. Coreene, 
și Kim Do Man, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, șef de 
secție la C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea.

Au participat membri și membri 
supleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R., 
lucrători de la Institutul și Muzeul 
de istorie a P.M.R.

Tovarășul Ion Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului de istorie a 
P.M.R., a mulțumit călduros pentru 
darul făcut.

Membrii delegației coreene au vi
zitat apoi expoziția.

în cursul aceleiași după-amieze. 
delegația de partid și de stat a R. P. 
Albania, condusă de Manush Myf- 
tiu, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Alba
nia, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a vizitat expoziția. 

(Agerpres).

tului orășenesc București al P.M.R., 
și Ion Popescu, adjunct al ministru
lui industriei ușoare.

Directorul întreprinderii bucureș- 
tene, I. Steinbach, a prezentat oas
peților principalele sectoare ale fa
bricii.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, 
grupul social al întreprinderii.

(Agerpres)
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MANIFESTĂRI ÎN STRĂINĂTATE

CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST
HANOI

Pe locul fostului lagăr de la Tîrgu Jiu

Dragi tovarăși,-
Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului romîn 

v— cea de-a XX-a aniversare a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, Comitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
adresează în numele întregului popor sovietic Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consi
liului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, întregului popor romîn și dv. perso
nal felicitări cordiale și cele mai bune urări.

Intr-un termen istoricește scurt harnicul popor ro
mîn a înfăptuit, sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, prefaceri democratice și sociale funda
mentale, a transformat Romînia într-un stat socialist 
înaintat, cu o industrie dezvoltată și o mare agricul
tură mecanizată, a obținut succese minunate în con

strucția socialistă. Romînia de astăzi este un stat liber 
și independent în care economia, știința și cultura se 
dezvoltă în ritm rapid, iar nivelul de trai material al 
poporului crește necontenit.

în anii puterii populare a crescut considerabil pres
tigiul Republicii Populare Romîne pe arena interna
țională. împreună cu celelalte țări socialiste Romînia 
promovează consecvent principiile coexistenței pașni
ce și luptă activ pentru destinderea încordării interna
ționale, pentru dezarmarea generală și totală, pentru 
pace și colaborare între popoare, pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii și prieteniei.

Oamenii muncii din Romînia, însuflețiți de Partidul 
Muncitoresc Romîn și de Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, mun
cesc cu entuziasm pentru transpunerea în viață a mă-

NIKITA
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice 

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

rețelor sarcini trasate de Congresul al III-lea al 
P.M.R.

Poporul sovietic care construiește cu succes comu
nismul se bucură din toată inima de realizările po
porului romîn. El dă o înaltă apreciere relațiilor fră
țești care-1 leagă de oamenii muncii din Romînia. 
Prietenia și colaborarea dintre popoarele și partide
le Uniunii Sovietice și Republicii Populare Romîne, 
bazate pe principiile de nezdruncinat ale marxism-le- 
ninismului și internaționalismului socialist, respectă
rii reciproce a independenței și suveranității naționa
le, egalității în drepturi și neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovă
rășești, corespund pe deplin intereselor popoarelor din 
ambele țări, servesc țelurilor nobile ale dezvoltării 
continue a relațiilor dintre ele și cauzei construirii cu 
succes a socialismului și comunismului.

Ne exprimăm convingerea fermă că prietenia fră
țească sovieto-romînă se va întări și dezvolta , și de 
acum înainte spre binele popoarelor din țările noas^ 
tre, în interesul unității și coeziunii măreței comuni
tăți a statelor socialiste și întregii mișcări’ comuniste 
și muncitorești internaționale.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. vă doresc dv., dragi 
tovarăși, și întregului popor romîn noi și mari succe
se în lupta pentru pace și socialism !

Trăiască prietenia 
laborarea frățească 
romîn !

veșnică și indestructibilă și 
dintre popoarele sovietic

co
și

HRUȘCIOV ANASTAS MIKOIAN 
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a XX-a aniversări a eliberă
rii Romîniei de sub jugul fascist, 
Vasile Pogăceanu, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Romîne în Repu
blica Democrată Vietnam, a oferit o 
recepție. La recepție au luat parte 
Ho Și Min, președintele R. D. Viet
nam, Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri, Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și membru în Biroul Po
litic al Comitetului Central al Par
tidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Phan Ke Toai, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Nguyen Xien, vicepreședinte al Co
mitetului permanent al Adunării 
Naționale, Xuan Thui, ministrul a- 
facerilor externe, miniștri, reprezen
tanți ai organelor centrale de partid 
și de stat și ai organizațiilor de 
masă din Hanoi. Au fost, de aseme
nea, prezenți membri ai corpului 
diplomatic acreditați în R. D. Viet
nam.

In timpul recepției au toastat Va
sile Pogăceanu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Hanoi, și Le Thanh Nghi, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

ATENA

Roșcova, Kremlin
22 august 1964

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei, în numele poporului chinez, al Partidului 
Comunist Chinez și al guvernului Republicii Popu
lare Chineze, exprimăm poporului romîn, Partidului 
Muncitoresc Romîn și guvernului Republicii Populare 
Romîne felicitări călduroase.

Ziua de 23 August este o sărbătoare glorioasă a po
porului romîn. Cu douăzeci de ani în urmă, sub con
ducerea Partidului Comunist din Romînia în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, poporul romîn 
săvîrșind eroic insurecția armată, a răsturnat domi
nația reacționară a lui Antonescu, punînd astfel o 
bază victorioasă pentru instaurarea puterii democrat- 
populare și deschizînd o pagină nouă în istoria po
porului romîn.

In . cei douăzeci de ani, harnicul și înțeleptul popor 
romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn 
și a guvernului Republicii Populare Romîne, în frun
tea cărora se află tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
unindu-se într-un singur tot, muncind cu hărnicie, bi- 
zuindu-se în principal pe forțele proprii și pe resur
sele sale, a obținut realizări mărețe în opera de con
struire a socialismului. In momentul de față, poporul 
romîn luptă cu deplină încredere pentru îndeplinirea 
planului șesenal de dezvoltare a economiei naționale, 
pentru un și mai mare avînt al economiei naționale. 
Poporul chinez se bucură din toată inima pentru, rea
lizările obținute de poporul frate romîn și urează po
porului romîn să obțină în continuare noi succese în 
opera de construire a socialismului.

Republica Populară Romînă, promovînd în mod con
secvent o politică externă de pace, a depus eforturi

MAO TZE-DUN 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

LIU ȘAO-ȚI 
Președintele Republicii Populare 

Chineze
Pekin

neobosite pentru salvgardarea păcii. în Europa și în 
lumea întreagă. Dezvoltîndu-și în mod insistent rela
țiile de întrajutorare și colaborare cu țările socialiste 
pe baza normelor în relațiile reciproce dintre parti
dele frățești și țările frățești, stabilite de Declarațiile 
din 1957 și 1960, Partidul Muncitoresc Romîn și guver
nul Republicii Populare Romîne au adus o contribuție 
pozitivă la apărarea unității lagărului socialist și a 
mișcării comuniste internaționale.

In îndelungata luptă comună revoluționară și de 
construire a socialismului, între popoarele chinez și 
romîn s-a încheiat o prietenie profundă. Noi vedem 
cu bucurie că prietenia dintre popoarele noastre ba
zată pe marxism-leninism și internaționalismul prole
tar se întărește necontenit, și că în spiritul principii
lor de respectare reciprocă a independenței și suvera
nității, de egalitate în drepturi și avantaj reciproc, de 
întrajutorare și colaborare, relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre în domeniile econo
mic, cultural și tehnico-științific, precum și în alte 
domenii se dezvoltă neîncetat. Aceasta nu numai că 
corespunde pe deplin intereselor comune ale popoare
lor noastre, dar și contribuie la întărirea unității și 
forței lagărului socialist. Sîntem profund convinși că 
în lupta comună pentru pacea lumii, eliberare na
țională, democrație populară și socialism, prietenia 
frățească dintre poporul chinez și poporul romîn se va 
consolida și dezvolta cu siguranță și mai mult de acum 
înainte.

Fie ca prietenia frățească dintre popoarele chinez 
și romîn să trăiască pe veșnicie !

CIU DE 
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină 

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Vineri seara, ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena, Mircea Bălă- 
nescu, a oferit o recepție cu pri
lejul celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Romîniei. Au luat parte: 
Papatanaeiadis, mareșalul palatului, 
care a transmis ambasadorului ro
mîn felicitările regelui Constantin 
al Greciei cu prilejul sărbătorii na
ționale a Romîniei, Stefanopulos, 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Athanasiadis Novas, președin
tele Parlamentului, d-na Kostopulos, 
soția ministrului .afacerilor externe, 
reprezentînd pe soțul ei, Exarhos, 
Hutas, Akritas, Kunduris, Vardino- 
ianis, miniștri, conducători ai unor 
partide politice și organizații obșteș
ti, deputați, înalți funcționari de 
stat, generali și ofițeri superiori, 
academicieni, oameni de artă și cul
tură, oameni de afaceri, ziariști greci 
și corespondenți ai presei străine. 
Au mai luat parte șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Atena.

WASHINGTON

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al .Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului, de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Cu ocazia celei de-a XX-a ani
versări a zilei de 23 August, amba
sadorul R. P. Romîne la Washington, 
Petre Bălăceanu, a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei. Au partici
pat Luther Hodges, ministrul co
merțului al S.U.A., D-na Rusk, re
prezentînd pe secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., soția se
natorului J. W. Fulbright, președin
tele Comitetului pentru Relații 
Externe al Senatului, Richard H. 
Davis și Philip H. Trezise, asistenți 
ai secretarului de Stat, funcționari 
superiori din Departamentul de 
Stat, Departamentul Comerțului, De
partamentul Agriculturii, senatori 
și congresmeni, oameni de cultură 
și de artă, oameni de afaceri, ziariști. 
Au participat șefi și membri ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Washington. Au prezentat felicitări 
scrise secretarul de stat Dean Rusk, 
subsecretarii de stat Averell Harri
man și George Ball, și alte persona
lități.

BERLIN

Stimați tovarăși,
Cu ocazia celei de a XX-a aniversări a eliberării 

Romîniei de sub jugul fascist, în numele oamenilor 
muncii din Republica Socialistă Cehoslovacă și al nos
tru personal, vă transmitem dv. și întregului popor 
romîn frate, un salut tovărășesc și sincere felicitări.

Cu acest prilej, poporul cehoslovac marchează prie-

București
tenia sa cu poporul Romîniei și rezultatele obținute, 
în spiritul acestei prietenii, în opera de dezvoltare a 
colaborării în domeniile vieții sociale, economice și 
culturale.

Noi urmărim cu bucurie succesele obținute de po
porul romîn în construcția socialistă și vă dorim, sti
mați tovarăși, dv. și întregului popor romîn, noi suc
cese în acest efort de muncă.

. Vineri după-amiază a avut loc la 
Berlin o adunare festivă cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist;

organizată de C.C. al P.S.U.G., de 
Consiliul de Miniștri al R. D. Ger
mane și de Consiliul Național al 
Frontului Național.

La adunarea festivă au participat 
Manfred Gerlach, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G., Max 
Sefrin, dr. Max Suhrbier și dr. 
Grete Wittkowski, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
August Bach și Wilhelmine Schir- 
mer-Pröscher, membri ai Pre
zidiului Camerei Populare a R.D.G., 
Horst Brasch, vicepreședinte al Con
siliului ■ Național al. Frontului Na
țional, Hans Bentzien și dr. Karl 
Grünheid, membri ai Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., Otto Winzer, 
prim-locțiitor al ministrului aface
rilor externe al R.D.G., precum și 
alte personalități oficiale.

La. adunare au luat cuvîntul Al
fred Neumann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.UG.. ministru, 
președintele Consiliului Economiei 
Naționale, precum și.dr. Ștefan Cle- 
ja, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne în R.D. 
Germană.

PHENIAN

In cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei, la Casa 
de Cultură din Phenian a fost des
chisă o expoziție de lucrări din arta 
grafică romînească. La deschidere 
au luat parte Su Hui, președintele 
Comitetului coreean pentru legă
turile culturale cu străinătatea. Kirn 
Guan Ik, prim-vicepreședinte al 
Comisiei de Stat pentru construc
ții, Kim Iun Nani, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor organizații obștești, 
lucrători în domeniul culturii, ar
tei și presei, precum și un mare nu
măr de oameni ai muncii. Au fost, 
de asemenea, prezenți ambasadorul 
R. P. Romîne la Phenian, Manole 
Bodnăraș, membrii ambasadei, și 
pictorul romîn Mihail Ion. Au luat 
cuvîntul Cian GUan Ciol, vicepreșe
dintele Comitetului .coreean pentru 
legăturile culturale cu străinătatea, 
și Florea Vodiță, secretar al amba
sadei R. P. Romîne din Phenian. 
După festivitatea de deschidere a 
expoziției a fost prezentat filmul 
romînesc „Tudor“.

BRASILIA

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări â eliberării Rbmîniei, minis
trul R. P. Romîne în Brazilia, Gh. 
Ploeșteanu, a oferit o recepție în sa
loanele hotelului național din capi
tala Brasilia, la care a participat mi
nistrul Luis Viana Filho. șeful ca
sei civile a președintelui republicii, 
Plinîo Cantanhede, primarul orașu
lui Brasilia, procurorul general al 
Braziliei, reprezentanți ai tribunalu
lui suprem federal, senatori și de
putați, membri ai Congresului națio
nal al Braziliei, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
altor ministere, membri ai corpului 
diplomatic acreditați în capitala 
Braziliei, oameni de cultură, zia
riști.

NEW DELHI
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a eliberării Romîniei, la re
ședința ambasadorului R. P. Romîne 
în India a avut loc o conferință de 
presă. Au participat ziariști de la 
organele de presă centrale și locale 
din India, precum și corespondenți 
ai agențiilor indiene de informații.

Ambasadorul R. P. Romîne la 
New Delhi, Aurel Ardeleanu, a vor
bit despre realizările obținute de 
țara noastră în diferite domenii de 
activitate în cele două decenii.

Apoi ambasadorul R. P. Romîne a 
răspuns la întrebările ziariștilor.

Solemnitatea dezvelirii 
unei plăci comemorative

Sîmbătă, pe locul fostului lagăr 
de deținuți politici de la Tîrgu Jiu, 
a avut loc solemnitatea dezvelirii u- 
nei plăci comemorative închinate 
luptătorilor antifasciști.

Pe placa așezată pe un bloc ma
siv de granit, înalt de 3,5 metri, este 
scris : „In acest loc, în lagărul din 
Tîrgu Jiu, au fost deținuți în anii 
grei de cruntă teroare fascistă cei 
mai buni fii ai poporului nostru, 
luptători antifasciști neînfricați, în 
frunte cu comuniștii, pentru cauza 
poporului muncitor, pentru liberta
tea și independența patriei noastre".

Dedesubt se află datele : 1941—•« 
1944.

La solemnitate au participat con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat, un mare număr 
de oameni ai muncii.

Despre lupta dîrză a foștilor de
ținuți politici din lagărul de la Tîr
gu Jiu a vorbit tovarășul Ion Ne
grea, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Tîrgu Jiu al P.M.R.

Au fost depuse apoi coroane și 
jerbe de flori.

(Agerpres)

Depuneri de coroane
Sîmbătă după-amiază, delegații de 

partid și de stat participante la săr
bătorirea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Romîniei au depus co
roane de flori la monumente din Ca
pitală.

Delegația R. P. Albania, condusă 
de tovarășul Manush Myftiu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei.

*
Delegația R. P. Bulgaria, condusă 

de tovarășul general de armată Ivan 
Mihailov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a depus 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism, 
la Monumentul Eroilor Patriei și la 
Monumentul Eroilor Sovietici.

•k
Delegația R. S. Cehoslovace, con

dusă de tovarășul Otakar Simunek, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, vicepreședinte al 
guvernului, a depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumentul 
Eroilor Sovietici.

★
Delegația Republicii Cuba, con

dusă de tovarășul Secundino Guerra, 
membru al Secretariatului organi
zatoric al Partidului Unit al Revo
luției Socialiste din Cuba, a depus o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

★
Delegația R. D. Germane, condusă 

de tovarășul Hermann Matern, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., locțiitor al președintelui 
Camerei Populare, a depus coroane 
de flori la Monumentul Eroilor Pa
triei și la Monumentul Eroilor So
vietici.

★

Delegația R. S. F. Iugoslavia, con
dusă de tovarășul Lazar Kolisevski, 
membru al Comitetului executiv al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iu-

★

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei, în a- 
mintirea luptătorilor căzuți împo
triva fascismului, pentru libertatea 
și independența patriei noastre, 
sîmbătă au fost depuse coroane de 
flori la monumentele și cimitirele 
eroilor romîni, precum și la plăcile 
comemorative din diferite localități 
ale țării. Cu același prilej, au fost 
depuse coroane de flori și la monu
mentele și cimitirele eroilor sovietici.

goslavia, președintele Comitetului 
Federativ al Uniunii socialiste a po
porului muncitor din Iugoslavia, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

★

Delegația R. P. Mongole, condusă 
de tovarășul D. Molomjamt, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a depus coroane 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
Eroilor Sovietici.

★
Delegația R.P. Polone, condusă de 

tovarășul Franciszek Waniolka, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte a) Con
siliului de Miniștri, a depus coroa
ne de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, la 
Monumentul Eroilor Patriei și la 
Monumentul Eroilor Sovietici.

★
Delegația R.P. Ungare, condusă 

de tovarășul Kâllai Gyula, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a depus coroane 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism, la Mo
numentul Eroilor Patriei și la Mo
numentul Eroilor Sovietici.

★
Delegația R. D. Vietnam, condusă 

de tovarășul Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Comite
tului permanent al Adunării Națio
nale, a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumentul 
Eroilor Sovietici.

La depunerea coroanelor au par
ticipat membri ai C.C. al P.M R., re
prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, generali șl 
ofițeri superiori ai forțelor noastre 
armate.

*
La solemnități au luat parte re

prezentanți ai comitetelor regionale 
ale P.M.R., sfaturilor populare re
gionale, ai organizațiilor de masă, 
militari ai forțelor noastre armate, 
foști ostași și ofițeri participant la 
războiul antifascist, delegații de 
oameni ai müncii. în memoria celor 
căzuți, participanții la solemnități 
au păstrat un moment de reculegere.

(Agerpres)

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE

ANTONIN NOVOTNY 
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia 

Președinte al Republicii 
Socialiste Cehoslovace

JOZEF LENART 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Cehoslovace

Corpul neînsuflețit al lui Palmiro Togliatti 
a fost transportat la Roma

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

București
Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei — cea 

de-a XX-a aniversare a eliberării, în numele Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii 
Populare Polone, precum și al nostru personal, vă 
transmitem dv.. și prin dv. poporului romîn, căl
duroase felicitări și cele mai cordiale urări.

Poporul polonez se bucură de marile succese obți
nute în decursul celor douăzeci de ani de poporul 
frate romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc

WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar

al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

EDWARD OCHAB 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

Romîn, în toate domeniile construcției socialiste în Re
publica Populară Romînă.

Sîntem încredințați că prietenia frățească și colabo
rarea rodnică dintre țările noastre se vor dezvolta și 
adînci și pe mai departe, spre binele popoarelor noas
tre, în interesul întăririi continue a forței și unității 
lagărului socialist, al păcii în lume și al socialismului.

Vă dorim, dragi tovarăși, dv. și poporului romîn, 
succese multilaterale în dezvoltarea pe mai departe a 
Romîniei socialiste.

JOSEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

SIMFEROPOL 22 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că pe aeropor
tul din Simferopol a avut loc la 22 
august un miting de doliu la care 
oamenii sovietici și-au luat ultimul 
rămas bun de la Palmiro Togliatti. 
Lîngă sicriul cu corpul neînsuflețit 
al lui Togliatti se afla văduva de
functului și fiica acestuia, precum 
și tovarăși de luptă ai conducăto
rului Partidului Comunist Italian. 
Au luat cuvîntul N. S. Hrușciov și 
Luigi Longo.

După miting, sicriul cu corpul ne
însuflețit al lui Palmiro Togliatti a 
.fost instalat în avionul care l-a 
transportat în Italia.

ROMA 22. Corespondentul Ager
pres, Octavian Paler, transmite : A-

vionul care a transportat sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui Palmiro 
Togliatti a sosit sîmbătă după-amia- 
ză la Roma.

Mii de oameni ai muncii din ca- 
■pitala italiană au venit la aeroport 
sau au așteptat de-a lunguL celor 20 
de km care despart orașul de aero
portul Ciampino, pentru a aduce sa
lutul lor îndurerat marelui fiu al 
poporului italian. Deasupra mulți
mii, care a primit în tăcere, cu a- 
dîncă emoție, sicriul acoperit cu 
mătase roșie, fluturau drapele roșii 
îndoliate. De la aeroport cortegiul 
s-a îndreptat spre sediul Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Italian, tinde a fost depus sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui Palmiro 
Togliatti.

SCURTE ȘTIRI
-L:. ' ■> - . .......—__

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei, am deosebita plăcere de a trans-, 
mite poporului frate romîn și dv. personal, în numele 
popoarelor Iugoslaviei și al meu personal, felicitări 
cordiale și cele mai frumoase, urări pentru progresul 
țării dv. și pentru fericirea dv, personală.

al Republicii Populare Romîne
București

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convin
gerea că relațiile de prietenie dintre cele două țări 
ale noastre se vor întări și dezvolta continuu, în in
teresul păcii și socialismului.

IOSIP BROZ TITO

NEW YORK. La O.N.U. s-a anun
țat că statul Malawi (fostul Nyassa- 
land) a prezentat secretarului general 
al O.N.U., U Thant, cererea de a fi 
primit în rîndurile țărilor membre ale 
Organizației Națiunilor Unite.

PARIS. Săptămîna viitoare începe 
la Paris întîlnirea conducătorilor celor 
trei părți din Laos. Pentru a lua par
te la această întîlnire, a sosit la Paris 
primul ministru laoțian, prințul Su- 
vanna Fumma, iar delegația partidu

lui Neo Lao Haksat, în frunte cu 
prințul Sufanuvong, președintele Co
mitetului Central al partidului, se a- 
flă în drum spre Franța. Din partea 
grupării de dreapta, la întîlnire va 
participa o delegație condusă de Boun 
Oum.

BUDAPESTA. Aici s-a terminat cel 
de-al 4-lea Concurs internațional de 
vinuri. Țara noastră a prezentat 52 
probe de vinuri și alte băuturi. Din a- 
cestea, 20 au primit medalii de aur, 
25 de argint și 6 de bronz.

TEATRE : Teatrul evreiesc de stat (în 
grădina din Str. Mircea Vodă nr. 5) : 
Pofta vine... rîzînd — (orele 20). Circul 
de stat : Sărbătoare la circ — (orele 16 
și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Pagini de istorie ; 
Romînia, orizont 64 : Patria (15; 18; 21). 
Ciclu de filme romînești : Excelsior 
(15,30; 18; 20,30), Lira (15,30; 13; 20,30). Re
belul magnific : București (9,30; 11,30;
13,30; 17; 19; 21), Grădina „Doina“ (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20). Sechestratul 
din Altona : Republica (9; 11,30; 14; 16,30; 
18,45; 21,30), Stadionul „Dinamo- (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20). Primul tro
leibuz: Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 — 
la grădină — Pasajul „Eforie" — orele 
20), înfrățirea între popoare (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Bărbații : Capitol (10; 12; 14; 
16,45; 19; 21 — la grădină — orele 20), 
Excelsior (10: 12,15), Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Cei șapte magnifici — cinemascop: 
Luceafărul (9; 12,15; 18; 21), Grivița (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Bucegi (9; 12; 
15; 18; 21 — la grădină — orele 20), Tomis 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19 — la grădină — 
orele 20), Mddern (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Grădina „Vitan" (Calea Dudești — 
orele 20,45), Arenele Libertății (Str. 11 Iu
nie — orele 20), Grădina „Progresul“ 
(Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20). Un su
ris în plină vară : Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Două duminici : Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Tudor — 
cinemascop (ambele serii) : Lumina (9,45; 
13; 16,15; 19,30). Doi colonei : Union (15; 
17; 19; 21). Program pentru copii (orele 
10), Post-restant: Doina (11,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Comoara din lacul de argint
— cinemascop : Giulești (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Arta (14,30; 16,45; 19; 21,15
— la grădină — orele 20). După 10 ani —
Combinatul chimic Borzești — Romînia 
pe meridianele lumii — Douăzeci de ani 
de pictură romînească — Marile emoții 
mici — Meșteșug milenar : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). M-am îndrăgostit 
la Copenhaga : Cultural (15; 17; 19; 21), 
Crîngași (15; 17; 19; 21), Volga (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Grădina „Buzești” (Str. 
Buzești nr. 9—11 — orele 20,30). întuneric 
în plină zi : Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30), Fla
mura (10; 12; 14; 16; 18; 20). Temelii de
oțel — Romînia pe meridianele lumii — 
Instalații de foraj — Tonitza — C-așa-1 
Jocul în Făgăraș — Sîmbra oilor : Dacia 
(10; 11,45; 13,30; 17,15; 19; 21). Vara în nor
dul sălbatic : Buzești (15; 17; 19). Căliți
In foc — cinemascop : Unirea (16; 18 — 
la grădină — orele 20), Drumul Sării (16; 
18; 20). Dragoste lungă de-o seară : Vitan 
(16; 18; 20). Ocolul pămîntulul în 80 de

zile — cinemascop (ambele serii): Munca 
(13,30; 17; 20,30), Ferentari (10; 16,30; 20). 
Cuba ’58 : Popular (15; 17; 19; 21). Codin: 
Moșilor (15; 17; 19 — la grădină — orele 
20,15). Inspectorul șl noaptea : Aurora 
(10; 12; 14; 16; 18,15 — la grădină — orele 
20,30), Adesgo (15; 17; 19; 21). Comisarul: 
Cosmos (16; 18; 20). Asasinul din cartea 
de telefon : Viitorul (15; 17; 19; 21). Ko- 
zara : Colentina (15,30; 18; 20,30 — la gră
dină — orele 20). împușcături în ceață : 
Melodia (10; 12; 14; J6; 18; 20), Progresul 
(15; 17; 19; 21). Cauze drepte — cinema
scop : Rahova (16; 18,30 — la grădină^ 
orele 20,15). Vacanță la mare : Cotre" 
(16; 18; 20). Liturghia de la miezul n„x
— cinemascop : Pacea (16; 18; 20). Oml. 
din fotografie : Grădina „Modern“ (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 20,30).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 8,00 — 
Transmisiune din Piața Aviatorilor a pa- 
răzii militare și a demonstrației oameni
lor muncii din Capitală cu prilejul zilei 
de 23 August. Orele 20,00 — Oratoriul
eliberării — ecranizare după poemul lui 
Eugen Jebeleanu. 20,30 — Reportajul fil
mat de la parada militară șl demonstra
ția oameniloi’ muncii din Capitală. 20,45
— Documentarul : Douăzeci de ani de
pictură romînească. 21,00 — Stele de
August. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în Oltenia și Muntenia. Cu totul 
Izolat, în Moldova, nordul Transilvaniei 
și Dqbrogea s-au produs averse. Vîntul a 
suflat în general slab, predominînd din 
sectorul sud-estic. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 30 grade la 
Berzeasca și Moldova Veche și 21 grade 
la Cotnari. In București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vîn
tul a suflat în general slab. Temperatura 
maximă a atins 29 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 
și 26 august. In țară : Vreme schimbă
toare. cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi locale, mai frecvente în vest șl 
nord-vest. vînt potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura în creștere la început, 
apoi în scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar maxi- 
mele între 20 și 30 grade, local mai ridi
cate la începutul intervalului. In Bucu
rești șl pe litoral : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere la început, apoi 
în scădere ușoarăț _
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