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Trăiască prietenia de nezdruncinat între poporul romîn și poporul 

sovietic! Trăiască prietenia între poporul nostru, popoarele Chinei 

populare și ale celorlalte țări de democrație populară! Trăiască pacea 

și colaborarea între toate popoarele lumii!
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Un aspect al tribunei centrale din Piața I, V. Stalin tn timpul demonstrației oamenilor muncii, In tribună (de la stingă la dreapta) : Șt. Voitec, general-colonel L. Sălăjan, II Idas Istvan (R. P, Ungară), general de armată I. Mi
hailov (R. P. Bulgaria), P. Borilă, Tegib (R. P. Mongolă), general de armată E. Bodnăraș, Rita Marko (R. P. Albania), M. Constantinescu, Al. Moghioroș, Ke Bo-nian (R. P. Chineză), Gh. Apostol, N. S. Hrușciov (U.R.S.S.), Gh. Gheorghiu-Dej, 
Dr. P. Groza, M. B. Mitin, I. Chișinevschi, Paul Scholz (R. D. Germană), dr.C. I. Parhon, Chivu Stoica, He Den Suk (R. P. D. Coreeană), C. Pîrvulescu, dr. Vaclav Skoda (R. Cehoslovacă), Franciszek Jozwiak (R. P. Polonă).
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Parada militară și demonstrația oamenilor muncii 
din Capitală cu prilejul zilei de 23 August

Piața Stalin, locul parăzii militare șl al 
demonstrației oamenilor muncii a îmbră
cat haină de sărbătoare.

Deasupra tribunei centrale, dominînd 
întreaga piață, se află un mare medalion 
înfățișînd chipurile lui Lenin și Stalin, 
încadrat de steaguri roșii. De o pante și 
de alta sînt așezate portretele membrilor 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. și ale 
membrilor Prezidiului C.C. al P.C.U.S. 
Deasupra tribunei din față se află portre
tele tovarășilor Gh. Gheorghiu-Dej și dr. 
P. Groza, iar în mijloc o mare stemă a 
Republicii Populare Romîne.

Pe tribunele bogat împodobite eu flori, 
deasupra cărora fîlfîie drapele tricolore 
și roșii, sînt înscrise chemări în cinstea 
marii sărbători.

în piața I. V. Stalin și pe bulevardul 
Stalin, într-o ordine perfectă, trupele sînt 
gata pentru paradă.

încep să sosească Invitații. Iau loc în 
tribune înalți demnitari de stat, condu
cători ai organizațiilor obștești, generali 
activi și de rezervă, Eroi ai Muncii So
cialiste, academicieni și alți fruntași al 
vieții științifice, culturale și artistice, 
fruntași în producție care s-au distins 
în întrecerea socialistă în cinstea zilei de 
23 August, șefi ai cultelor religioase, pro
fesori, medici, ingineri, activiști de par
tid și ai organizațiilor obștești, reprezen
tanți ai presei romîne și străine.

Sosesc de asemenea numeroși oaspeți 
răini veniți în țara noastră ca invitați 

ai organizațiilor obștești și culturale, cu 
prilejul zilei de 23 August, precum și tu
riști străini care vizitează țara noastră. 
Sînt oaspeți din Uniunea Sovietică și An
glia, R.P. Polonă, Franța și Italia, Mexic, 
Austria și Uruguay, Belgia, R.P. Albania, 
Suedia și Israel și din alte țări.

în tribune iau loc de asemenea mem
brii delegațiilor guvernamentale sosite în 
țara noastră pentru a participa la sărbă
torirea zilei de 23 August.

în tribuna rezervată corpului diploma
tic au luat loc ambasadorii extraordi
nari și plenipotențiari ai: R. P- Mongole — 
Dașiin Adilbiș ; R.P.D.. Coreene — Den 
Em; R.D. Germană — W. Eggerath ; 
R.P. Ungare — L. Pataki ; R.P. Bulgaria
— S. Pavlov ; R. Cehoslovace — J. Se- 
divy ; R. P. F. Iugoslavia — N. Vujano- 
vic ; R. P. Albania — M. Lako ; R.P. Po
lone — J. Izsydorczyk ; Uniunii Sovietice
— A. A. Epișev ; trimișii extraordinari și 
miniștri plenipotențiari ai: Statelor Unite 
ale Americii — Harold Shantz; Italiei
— Francesco lo Faro ; însărcinații cu afa- 

iri ai Belgiei — Joseph de Bruyn ; Israe
lului — Zev Argaman ; însărcinații cu 
afaceri ad-interim ai Turciei — Saffet 
Urfi Betin ; Argentinei — J. Medoro 
Delfino ; Danemarcei — A. C. K. Wright ; 
Egiptului — Salaah Saber; Marii Brita
nii — Henry C. Hainworth ; Elveției — 
Marcel Luy ; Franței — Jean Deciry ; 
Finlandei — Matti Pyyko ; Fr. Kunzel — 
gerant al afacerilor curente al Austriei; 
colonel Albert W. Ward — atașat militar 
al Marii Britanii ; colonel Quintin S. Lan- 
der — atașat militar al Statelor Unite ale 
Americii; grp. cpt. Joseph S. Kennedy — 
atașat al aerului al Marii Britanii ; co
lonei V. X< PerepeUța. atașat militar 

ad-interim al Uniunii Sovietice ; locote
nent colonel Milan Minic — atașat mi
litar și al aerului al R.P.F. Iugoslavia; 
locotenent colonel Ferdinando di Lauro — 
atașat militar, naval și al aerului al Ita
liei ; locotenent colonel Mei Iun-șie — a- 
tașat militar al R.P. Chineze ; maior Sădi 
Kocaș — atașat militar ad-interim al 
Turciei ; cpt. clasa I Branko Andric — 
atașat militar adjunct al R. P. F. Iugo
slavia ; Ralph T. O’Sullivan — atașat mi
litar adjunct al Statelor Unite ale Ame
ricii și alți membri ai corpului diploma
tic.

Ora 9. De pretutindeni se ridică urale 
și aplauze prelungite. în tribuna oficială 
iau loc : Gh. Gheorghiu-Dej, N. S. Hruș
ciov, reprezentantul U.R.SS., prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S-, membru în Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., dr. 
P. Groza, Gh. Apostol, acad. M. B. Mitin, 
redactor șef al ziarului „Pentru pace trai
nică, pentru democrație populară!“, I. Chi
șinevschi, Rita Marko, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, conducă
torul delegației guvernamentale a R. P. 
Albania, Chivu Stoica, general de arma
tă I- Mihailov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membru în Biroul Politic 
al C.C. al Partidului Comunist din Bul
garie, conducătorul delegației guverna
mentale a R. P. Bulgaria, Al Moghioroș, 
dr. Vaclav Skoda, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru supleant al 
C.C. al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, conducătorul delegației guverna
mentale a R. Cehoslovace, general de ar
mată Emil Bodnăraș, Ke Bo-nian, amba
sadorul R. P. Chineze la București, Miron 
Constantinescu, He Den Suk, membră a 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, mi
nistrul Culturii și Propagandei, conducă
toarea delegației guvernamentale a R.P. 
D- Coreene, Petre Borilă, Paul Scholz, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației guvernamentale a 
R. D. Germane, C. Pîrvulescu, Tegib, vi
cepreședinte al Prezidiului Marelui Hural 
Popular, conducătorul delegației guverna
mentale a R- P. Mongole, D. Coliu, Fran- 
ciszek Jozwiak, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membru în Biroul Politic 
al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, conducătorul delegației guverna
mentale a R. P- Polone, general colonel Al. 
Drăghici, Hid-as Istvan, vicepreședinte al 
Consiliului dg Miniștri, membru în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria, conducătorul delegației 
guvernamentale a R.P. Ungare, J. Fazekaș, 
acad. prof. dr. C. I. Parhon. S. Bughici,
L. Răutu, general-colonel L. Sălăjan, St. 
Voitec, general locotenent Gh. Pintilie, 
St. Moraru, C. Fulger.

Răsună trompetele. în mijlocul pieții, ge
neralul colonel L. Sălăjan, prim locțiitor al 
ministrului Forțelor Armate ale R.P.R., 
primește raportul comandantului parăzii, 
generalul locotenent Mircea Haupt.

Generalul colonel L. Sălăjan, însoțit de 
comandantul parăzii, trece în revistă tru
pele și le felicită cu prilejul zilei de 23 
August-

Apoi, de la tribuna centrală, generalul 
polonei L. Sălăjan rostește o cuvîntare.

Cuvîntarea tovarășului general colonel Leontin Sălăjan
Tovarăși soldați și matrozi, 
sergenți și cartnici!
Tovarăși ofițeri, generali și amirali I 
Oameni ai muncii din Republica 
Populară Romînă !
Dragi tovarăși și iubiți oaspeți 
de peste hotare !

în numele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și al guvernului 
Republicii Populare Romîne, vă salut și 
vă felicit cu prilejul sărbătoririi celei de 
a 11-a aniversări a eliberării Romîniei de 
către glorioasa Armată Sovietică și a răs
turnării dictaturii fasciste de către forțele 
patriotice populare, conduse de Partidul 
Comunist Romîn.

Ziua de 23 August este cea mai mare 
sărbătoare națională a poporului romîn, 
deoarece ea reprezintă începutul unei 
schimbări însemnate în viața sa — de la 
regimul burghezo-moșieresc la regimul de- 
mocrat-popular, în care poporul muncitor 
a devenit singurul și adevăratul stăipîn al 
țării.

Va rămîne veșnic în amintirea poporului 
nostru recunoștința față de bravii fii al 
poporului sovietic care și-au vărsat sîn- 
gele pentru eliberarea patriei noastre și a 
altor țări, de sub jugul cotropitorilor hit- 
leriști.

Neuitate vor rămîne acțiunile gărzilor 
patriotice, organizate și conduse de paj- 
tid și faptele eroice ale ostașilor armatei 
romîne, care, alături de glorioasa Armată 
Sovietică, au dat nenumărate jertfe de 
sînge în lupta împotriva dictaturii fasciste 
și a ocupanților hitleriști, pentru liberta
tea și fericirea poporului.

în întîmpinarea celei de a 11-a aniver
sări a eliberării patriei, oamenii muncii au 
obținut noi și însemnate realizări în dez
voltarea țării pe drumul construirii socia
lismului.

Muncind cu abnegație pentru îndeplini
rea sarcinilor ultimului an al planului 
cincinal, eroica noa-stră clasă muncitoare 
a obținut noi succese în opera de indus
trializare socialistă a țării, în dezvoltarea 
industriei grele, temelia dezvoltării între
gii economii naționale, izvorul ridicării 
continue a nivelului de trai al oamenilor 
muncii și al întăririi capacității de apă
rare a patriei.

Poporul nostru se mîndrește cu indus
tria constructoare de maș ni — creație a 
regimului democrat-popular — care pro
duce o mare parte din mașinile și utilajele 
necesare tuturor ramurilor economiei noas. 
tre naționale. în anii cincinalului, produc
ția de fontă, oțel și laminate a crescut de 
peste 3 ori. Crește continuu producția de 
energie electrică, producția de utilaj pe
trolifer, tractoare, mașini agricole mo
derne. Se organizează producția în serie 
de autocamioane romînești.

Numeroase ramuri industriale ca : in
dustria chimică, electrotehnică, industria 
construcțiilor de mașini și sectorul prelu
crării metalelor, întreprinderile producă
toare de articole casnice, sectorul confecții 
și altele și-au îndeplinit cu mult înainte 

de termen sarcinile prevăzute în planul 
cincinal.

Bucurîndu-se de sprijinul puternic al 
clasei muncitoare și aplicînd pe scară mai 
largă regulile agrotehnice avansate, țără- 
nimea muncitoare a reușit în acest an să 
obțină recolte bogate. în unele regiuni s-a 
reușit să se obțină — în gospodăriile agri
cole colective și în întovărășiri — pînă la 
3.500 kg. grâu, peste 4000 kg. orz la hectar. 
Sînt perspective pentru o bună recoltă de 
porumb. în prezent țărănimea noastră 
muncitoare, în ciuda timpului nefavorabil, 
depune eforturi pentru a termina la timp 
și fără pierderi strângerea recoltei și tre- 
ierișul, pentru întreținerea în bune con
diții a culturilor agricole de toamnă.

Se dezvoltă și se întărește necontenit 
sectorul socialist în agricultură. Alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare — temelia statului democrat-popu
lar — a devenit și mai puternică, țărăni
mea muncitoare contribuind în și mai mare 
măsură la construirea socialismului.

Dezvoltarea industriei grele, succesele 
obținute în agricultură, creșterea pe acea
stă bază a industriei ușoare și alimentare 
au dus la mărirea producției bunurilor de 
larg consum. Anul acesta oamenii mun
cii au primit mai multe produse alimen
tare, mai multe țesături de bumbac și de 
lînă, tricotaje și încălțăminte, decît anul 
trecut.

în regimul democrat-popular cultura a 
devenit un bun al poporului. A crescut 
considerabil numărul elevilor și studenți
lor care învață în școlile și institutele de 
învățămînt de toate gradele. Se fac cerce
tări în domeniul fizicii nucléaire, pentru 
folosirea energiei atomice în scoțpul mo
dernizării producției pașnice și ridicării ni
velului de trai material și cultural al po
porului. Oamenii de știință și cultură, că- 
lăuzindu-se după învățătura marxist-len - 
nistă, dezvoltă și îmbogățesc știința, arta 
și literatura, punînd cercetările lor știin
țifice și operele lor de artă în slujba dez
voltării continue a economiei naționale, în 
slujba socialismului și a păcii.

Tot mai mult s-a întărit prietenia și uni
tatea frățească a poporului romîn cu m - 
noritățile naționale.

Aceste succese sînt rezultatul conduce
rii înțelepte de către partid, al avîntului 
patriotic cu care poporul muncitor luptă 
pentru a transpune în viață politica part - 
dului și guvernului, care șe călăuzesc 
după nemuritoarea învățătură a lui Marx, 
Engels, Len’n, Stalin. Construim socialis
mul sprijinindu-ne pe ajutorul multilate
ral pe care ni-1 acordă marele popor so
vietic, constructor al comunismului, pe 
colaborarea frățească cu celelalte țări de 
democrație populară.

Dragostea fierbinte a oamenilor muncii 
pentru patria lor liberă, unitatea de nez
druncinat dintre partid, guvern și popor, 
constituie forța și tăria Republicii noastre 
Populare.

întregul nostru popor socotește drept o 
datorie sfîntă de a întări necontenit sta
tul democrat-popular t—. principalul in

strument el construirii socialismului, al ri
dicării nivelului de trai al poporului.

Poporul romîn înconjoară cu dragoste 
forțele sale armate, pavăză sigură a cuce
ririlor sale revoluționare, a independenței 
și suveranității patriei.

Anul acesta poporul nostru sărbătorește 
ziua de 23 August în condițiile unei des
tinderi a încordării în relațiile internațio
nale, ca urmare a rezultatelor pozitive ce 
au fost obținute la conferința de la Ge
neva. Succesul acestei conferințe se dato- 
rește schimbărilor intervenite în ultimul 
timp în situația internațională, aportului 
adus de Uniunea Sovietică la opera de în
tărire a păcii, pentru reglementarea paș
nică a problemelor internaționale. Confe
rința de la Geneva a dovedit încăodată 
justețea principiului coexistenței pașnice 
între state cu orânduiri sociale diferite și 
al principiului rezolvării pe cale pașnică a 
tuturor problemelor internaționale.

Poporul romîn are și dorește să extindă 
relații de bună vecinătate și prietenie cu 
toate popoarele. El își manifestă adeziu
nea față de hotărîrile conferinței de la Ge
neva a șefilor guvernelor celor patru mari 
puteri și este hotărât să contribuie și pe 
viitor la obținerea unor noi succese pe ca
lea destinderii internaționale, pe calea prie
teniei și colaborării economice și culturale 
între popoare. Poporul rom.în sprijină în 
totul politica Partidului Muncitoresc Ro
mîn și a guvernului Republicii Populare

Apărătoare a păcii și muncii pașnice
Marea fanfară, aliniată în piață, Into

nează Imnurile de Stat ale R- P. R. și 
U.R.S.S. Din apropiere răsună s'alvele de 
artilerie în cinstea marii sărbători.

...începe defilarea militară. Ca întot
deauna, parada e deschisă de o coloană 
de tamburiști.

într-o aliniere perfectă, într-o ordine și 
ținută exemplară trec prin fața tribunei, 
ofițerii elevi ai academiilor militare „I. V. 
Stalin“ și „Gh. Gheorghiu-Dej“, cele mai 
înalte școli ale armatei noastre populare.

Pătrund în piață apoi cei mai tineri mi
litari ai armatei noastre, elevii școlilor 
medii.

Trece infanteria, regina bătăliilor.
Pe piscurile cele mai înalte ale munți

lor, siînt stăpîni infanteriștii înălțimilor: 
vînătorii de munte. Misiunea de cinste, 
de a purta drapelul de luptă al unității, 
a fost încredințată sergentului major Fîr- 
tat Florian.

Cu multă dragoste sînt întîmpinate din 
tribune trupele marinei militare. Astăzi, 
pe navele de pe Dunăre și Mare s-au ri
dicat marile pavoaze.

în primul rînd, strîngînd la piept dra
pelul de luptă al unității pășește dîrz, 
locotenentul Mușat Ion, distins cu Diplo
ma de onoare a C.C. al U.T.M. Sub
unitatea comandată de ofițerul Mușat, 
este una din subunitățile fruntașe, iar 
militarii sînt marinari încercați pe care 
furtuna, valurile uriașe nu-i înspăimîntă.

Cu ropote de aplauze sînt întîmpinați 

Romîne politică de pace șl de construire 
a socialismului.

în această zi, partidul și guvernul chea
mă pe toți oamenii muncii din patria noas
tră, care și-au cucerit libertatea și luptă 
pentru înflorirea patriei noastre dragi, 
pentru consolidarea și apărarea cuceriri
lor lor revoluționare, să-și sporească efor
turile și să muncească cu și mai mult 
evînt pentru îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor ultimului an al planului 
cincinal, în vederea creării condițiilor pen
tru noi realizări în cel de al doilea plan 
cincinal.

Soldați!, sergenții, ofițerii și generalii 
Forțelor noastre Armate sînt chemați să-și 
ridice cu perseverență nivelul cunoștințe
lor militare și politice, să-și perfecționeze 
necontenit măiestria de luptă, să fie apă
rători dîrzi ai patriei noastre și ai păcii.

Trăiască 23 August, marea sărbătoare 
națională a poporului nostru, ziua eliberă
rii Romîniei de sub Jugul fascist!

Trăiască și înflorească prietenia veșnică 
dintre poporul romîn și marele popor 
sovietic !

Trăiască Partidul Mulncitoreso Romîn, 
în frunte cu Comitetul său Central!

Trăiască guvernul Republicii Populare 
Romîne !

Trăiască scumpa noastră patrie, Repu
blica Populară Romînă !

militarii din trupele de grăniceri și secu
ritate.

Zgomotul cadențat al pașilor, a încetat 
pentru o clipă în Piața Stalin, luîndu-î 
locul uruitul puternicelor motoare ale 
mașinilor. în transportoare blindate și 
alte mașini puternice trece infanteria- 
moto...

Vin artileriștii ! Fii ai muncitorilor și 
ai țăranilor muncitori, ostași ai armatei 
noastre populare, trec pe tunurile lor pu
ternice. Cu țevile aproape verticale, își 
face apariția artileria antiaeriană. Ca în
totdeauna,. la postul său, defilează ser
gentul Irina Aurel, distins cu semnul 
onorific „Artilerist de frunte“.

în urmă cu 11 ani, drapelul din frun
tea coloanei blindate, a primit botezul fo
cului la Ilieni (Sf. Gheorghe). E drape
lul Diviziei de panduri Tudor Vladimi- 
rescu-Debrețin.

Privirile părăsesc pentru o clipă piața 
îndreptîndu-se spre cer, unde trec — sau 
mai bine zis au trecut — avioanele da 
mare viteză.

Nu știi ce să admiri mai întîi. Avioa
nele reactive ce trec cu viteză pe deasu
pra pieții sau tunarii care trec prin Piața 
Stalin.

își fac apariția unitățile de tancuri. 
Granitul seînteiază sub șenilele lor. Sînt 
mîndri tanchiștii de arma lor, sînt mîn- 
dri de cetățile lor puternice de oțel. Ei

(Continuare in pag. 2-a)
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nu vor uita niciodată că sînt urmași al 
vitejilor tanchiști din regimentul II Care 
de luptă, ce în anul 1945 a luptat eroic 
la porțile Vienei împotriva a două regi
mente de tancuri fasciste. Pentru erois
mul lor, tanchiștii acestui regiment au 
fost citați prin ordine de zi ale înaltului 
comandament sovietic, iar Moscova i-a 
salutat cu salve de artilerie.

Acum, șuieratul ultimelor avioane de 
mare viteză a încetat, ultimele blindate 
au trecut prin fața tribunelor. Parada mi
litară s-a încheiat, uralele și entuziasmul 
celor prezenți în tribune au arătat dra
gostea și încrederea întregului popor mun

imaginea viitorului patriei
Toate privirile din tribună s-au concen

trat spre tot ce are țara noastră mai fru
mos : viitorul ei. Coloana pionierilor îți 
oferă, fără niciun efort de imaginație, un 
tablou grăitor al Romîniei de mîine : pio
nierii au ciocane și perforatoare, echere 
și greble, bărcuțe și stropitoare. De ase
menea poartă un panou cu insigna pionie
rească ,,Tot înainte“.

Un stol de pionieri din raionul ce poartă 
numele sărbătorii eliberării a ieșit d:n rînd 
— uriașe flori vii — ducînd buchete de gla- 
diole roșii. E totul în graba emoționantă cu 
care urcă treptele tribunei, în gestul sim
plu cu care oferă florile conducătorilor 
partidului și guvernului. și delegaților din 
țările prietene: și recunoștință pentru 
acești 11 ani de viață fericită și făgăduiala 
unui viitor demn pe care ei, fruntașii la 
învățătură — Stela Pițu, Elena Petcu, Mă
ria Suhi, Alexandru Fița și atâția alții — 
o fac în numele întregii generații a celor 
care poartă azi cravata roșie.

în fața tribunei își face apariția surpriza
Industria socialistă în plin progres

încet, în Piață, înaintează un grup din 
cele mai noi produse ale tehnicii româ
nești : motorul de 1000 CP., realizat în 
uzinele „23 August", 4 tractoare UTOS-2, 
4 tractoare KDP-35, 4 tractoare KD-35,
prototipul combinei de cereale, realizat 
de constructorii de batoze ai uzinelor 
„Tudor Vladimirescu“ șt prototipul auto
camionului de 4 tone cu motor Diesel de 
85-CP, executat de metalurgiștii uzine
lor „23 August". Coloana noilor produse 
ale industriei constructoare de mașini mai 
cuprinde 8 autocamioane „Steagul Roșu", 
8 cisterne auto și, în sfîrșit 12 autobuse 
Î.M.T.D.". Este o demonstrație a indu
striei noastre socialiste, a marii forțe 
creatoare a muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, a ajutorului sovietic.

In coloană, un tractor K.D.-35 remorcă 
o combină cu o formă zveltă nu prea 
înaltă și cu deschiderea de 1.50 m. Este 
adaptabilă terenurilor întinse, deluroase și 
accidentate.

In același timp difuzoarele stației de 
radio din Piața Stalin transmit: „...Com
bina romînească. Experimentată pe ogoa
rele G.A.S. din comuna Fundulea. Ea a 
recoltat mai mult de 8 hectare pe zi. 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la 
uzinele „Tudor Vladimirescu“ sînt min
ări de această realizare".

Coloană după coloană, trec oamenii 
muncii din întreprinderile 'industriei grele, 
făuritorii marilor victorii ale primului nos
tru plan cincinal. Mulți dintre ei au piep
tul acoperit de ordine și medalii, răsplata 
patriei pentru activitatea lor neobosită 
pusă în slujba poporului muncitor.

Din rîndurile coloanelor care înaintează 
se ridică portrete ale conducătorilor parti
dului și guvernului nostru, portrete ale 
membrilor Prezidiului P.C.U.S., portrete 
ale conducătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești, portrete ale conducătorilor 
de stat din țările vecine și prietene.

Metalurgiștii de la „23 August" poartă 
cu mîndrie portretele tovarășilor Gh. 
Gheorghiu-Dej, Gh. Apostol și ale celor
lalți membri ai Biroului Politic al P.M.R., 
portretul tovarășului dr. Petru Groza,

Pentru bunăstarea oamenilor muncii
Cu toții cunoaștem pe muncitorii de la 

„F.C. Gh. Gheorghiu-Dej” de 6 ori cîști- 
gători ai drapelului de întreprindere frun
tașă pe ramura de producție, a . Ministe
rului Industriei Ușoare.

Iată drapelul de mătase roșie, țesut cu 
fire de aur, fluturând în bătaia vîntului, 
în fața tribunei. Anul trecut a fluturat tot 
aici purtat tot de aceiași oameni. Cine știe 
să citească mîndria în ochii oamenilor 
mîndri de hărnicia lor să citească .

Am văzut militari purtînd drapelul os
tășesc. Garda drapelului, e totdeauna alcă
tuită din cei mai bravi și vrednici ostași- 
Priviți garda drapelului campionilor in
dustriei ușoare, pe cei mai bravi și vred
nici. Fata aceasta drăguță, cu părul blond 
e utemista Maria Stoica, de doi ani mereu 
fruntașă. Pentru sărbătoarea de azi ea dă 
de mult timp două pînă la trei norme pe 
zi. Costumele bărbătești ce ies din miîna 
ei sînt fără excepție de calitate bună. Ute
mista Maria Munteanu, altă fată care face 
parte din garda drapelului, a aplicat ini
țiativa de la fabrica ,,21 Decembrie“, de 
ridicare a celor rămași în urmă. Mulți pot 
mulțumi Măriei Munteanu că azi, de 23 

citor pentru brava noastră armată, apără
toare a păcii și muncii pașnice, creatoare.

★
începe demonstrația oamenilor muncii, 
în uralele care răsună îndelung în piața 

Stalin intră batalioanele gărzilor munci
torești.

Trec reprezentanții luptătorilor care în 
vara fierbinte a Iul august 1944 au apărat 
Capitala noastră scumpă de fiarele fasciste 
din împrejurimile orașului.

într-o ordine desăvîrșită, în pas caden
țat, cu armele automate prinse pe piept, 
batalioanele gărzilor muncitorești întru
chipează hotărârea poporului nostru de a 
apăra cu sfințenie cuceririle sale; liberta
tea, pentru care s-au jertfit atâția eroi.

demonstrației: Marinei, în vârstă de 6 ani 
și jumătate, conduce un automobil verita
bil, micuț, albastru, confecționat de tatăl 
lui, în Care o plimbă pe surioara Luminița. 
Un tablou mai de grabă amuzant — și to
tuși, cît e de emoționant faptul că fiul me
canicului Victor Cling și-a putut evidenția 
aptitudinile excepționale, deprinzîndu-se 
să conducă automobile încă de la vîrsta 
de 4 ani.

Pionierii raionului Lenin sînt îmbrăcați 
în costume de culoarea aurului holdelor, 
au pe cap coronițe galbene și poartă mă
nunchiuri de spice. Ei simbolizează munca 
rodnică, de o vară întreagă, a pionierilor 
care au ajutat, pe ogoare, la strângerea re
coltei.

Defilarea aceasta, la sfîrșit de vacanță, 
prilej de a raporta despre o muncă rodnică 
și a mulțumi pentru o vacanță fericită pe
trecută în tabere și colonii, e și angaja
mentul colectiv pentru noul an școlar: 
fiecare pionier — fruntaș la învățătură 1 

președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P.R.

Portretele lui N. S. Hrușciov, prim se
cretar al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și ale celorlalți membri 
ai Prezidiului P.C.U.S., sînt purtate de 
primele rînduri ale demonstranților.

Iată purtate cu dragoste portretul con
ducătorului Partidului Comunist Chinez, 
Mao Tze-dun și portrete ale conducăto
rilor țărilor de democrație populară, Bo- 
leslaw -Blerut, Antonin Zapotocky, Vîlko 
Cervenkov, Enver Hodja, Kim Ir Sen, 
Ho Și Min, țedenbal, portrete ale condu
cătorilor R. D. Germane : Wilhelm Pieck 
și Otto Grotewohl.

In mijlocul marii coloane, front al păcii 
pășesc destoinicii constructori de motoare 
de la uzinele „Rakosi Matyas", din rîndul 
cărora s-a ridicat unul dintre primii Eroi 
ai Muncii Socialiste, strungarul Nicolae 
Vasu. Deasupra se înalță portretul lui Ra
kosi Matyas, prim secretar al Partidului 
celor Ce muncesc din Ungaria și Andras 
Hegediiș, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, portretul lui Iosip 
Broz Tito, președintele R.PF. Iugoslavia.

In rîndurile compacte ale manifestanți- 
lor se văd pancarte cu saluturile de prie
tenie ale poporului nostru adresate po
poarelor lumii: „Trăiască și înflorească 
prietenia veșnică dintre poporul romîn și 
marele popor sovietic„Salut fierbinte 
marelui popor chinez care luptă cu succes 
pentru construirea socialismului, pentru 
apărarea păcii în Asia și în întreaga 
lume!“... „Trăiască prietenia dintre po
porul romîn și poporul iugoslav f“...

Oamenii se opresc minute întregi în 
fața tribunei. Ei aclamă cu dragoste, ri
dică copii pe brațe, strigă: „Trăiască 
poporul romîn, stăpîn pe soarta sa! 
Trăiască lupta poporului romîn și a mi
norităților naționale din R.P.R. pentru 
construirea socialismului „Trăiască
unitatea de nezdruncinat dintre partid, 
guvern și popor, chezășie a forței regimu
lui democrat-popular!"...

August, defilează în primele rînduri, prin
tre fruntași.

„F.C. Gh. Gheorghiu-Dej” și-a îndepli
nit planul pe întreaga întreprindere cu 
110,47 la sută și a predat statului, peste 
plan, mai mult de 4.200.000 lei venituri.

Urmează alte mari întreprinderi ale in
dustriei ușoare din Capitală, „Industria 
Bumbacului A și B”, „7 Noiembrie”, fi
latura „Dacia”, fabrica de tricotaje „Bela 
Breiner”, fabrica de încălțăminte „Kirov” 
și altele.

Colectivele lor încearcă un sentiment 
de legitimă mîndrie pentru aportul adus 
la crearea mai multor bunuri de larg con
sum, pentru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al populației. în acest an țara 
noastră produce față de anul 1938 de 
2,5 ori mai multe fire de bumbac, de mai 
bine de două ori țesături de lînă. Fabri
cile industriei ușoare vor da în acest an, 
în comparație cu anul premergător cinci
nalului, cu 66,5 la sută mai multe țesă
turi de bumbac, cu 35,5 la sută mai multe 
țesături de lînă, cu 58,8 la sută mai multe 
țesături de mătase și cu 55,5 la sută mai 
multă încălțăminte.

La asaltul cetății științei
în rîndul coloanelor raionului „Gh. 

Gheorghiu-Dej“ care se apropie acum de 
tribună se află membrii corpului didactic 
și studenții Universității „C. I. Parhon“. 
Ei au venit azi să-și exprime dragostea și 
recunoștința -pentru condițiile tot mai 
bune de învățătură create de partid și 
guvern.

Ducînd consecvent o politică de ridicare 
generală a nivelului cultural ei oamenilor 
muncii, statul nostru democrat-popular 
alocă sume însemnate dezvoltării continue 
a învățămîntului. După cum a arătat to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej în cuvânta
rea rostită la adunarea festivă pentru săr
bătorirea celei de a 11-a aniversări a eli
berării Romîniei, în anii primului -plan 
cincinal s-au format 13.400 ingineri, 4.500

înfrățiți
Pretutindeni în coloanele manifestanți- 

lor domnește o animație vie, o atmosferă 
plină de veselie și optimism. Trecând prin 
fața tribunei demonstranții cîntă, scandea
ză lozinci, flutură buchete multicolore de 
flori. Din loc în loc, în rîndurile manifes- 
tanților se văd acordeoane, țambale, viori 
și se aud cîntece. Numeroși tineri munci
tori au venit la marea demonstrație a oa
menilor muncii îmbrăcați în costume na
ționale românești. Alături de ei pășesc 
grupuri de tineri îmbrăcați în costume 
populare maghiare. Sîn.t țărani muncitori 
maghiari, tineri și tinere din raioanele 
Huedin și Odorhei. Ei au venit în această

Făuritorii recoltelor bogata
Acum, spre tribună se îndreaptă 

coloana celor peste 2.000 de țărani munci
tori, întovărășiți, colectiviști, muncitori și 
mecanizatori din gospodăriile agricole de 
stat și S.M.T.-uri din regiunea București. 
Sînt trimișii celor ce luptă pe ogoare pen
tru tot mai multe produse agro-alimemere, 
trimișii celor ce sărbătoresc această zi în- 
treeîndu-se pe ogoare.

Țărănimea muncitoare pășește cu încre
dere pe făgașul socialismului. Cele 5.600 
gospodării colective și întovărășiri din 
țara noastră cuprind cca. 360.000 familii. 
Sectorul socialist al agriculturii reprezintă 
aproape 2,6 la sută din suprafața arabilă 
a țării. Prin cele 220 de S.M.T.-uri create, 
țărănimea muncitoare din țara noastră 
simte tot 'mai mult ajutorul tractorului, 
al mașinii agricole modeme. Agricultura 
noastră se mecanizează.

Un car alegoric situat la începutul co
loanei ne înfățișează recolta îmbelșugată

Solii noștri
Se zărește în depărtare un grup vesel 

de tineri și tinere care se apropie din ce 
în ce. Ropote spontane de aplauze le în
soțesc intrarea în piață. Au fost imediat 
recunoscuți : sînt reprezentanți ai artei 
noastre la Festivalul de la Varșovia, me
sagerii sentimentelor preconizate la con
ferința de la Geneva, prietenia sinceră 
pentru toate popoarele lumii, dorința ti
neretului nostru de a cunoaște și învăța 
de la toți cei care doresc pacea în lume.

Zărim o placardă în culoarea steagului 
păcii. In loc de porumbelul lui Picasso, 
litere albe vestesc victoriile solilor artei 
noastre la Festival : 13 medalii de aur, 15 
de argint și 15 de bronz, cîștigate la con
cursurile cultural-artistice de la Varșo
via. In primele rînduri, cu buchete de 
gladiole viu colorate în mină, trec laurea- 
ții celui de al V-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților: Irinel Litiu și 
Gabriel Popescu, Pușa Niculescu și Gh. 
Coțovelea, perechi de interpreți ai bale-

Sub flamurile
în imensa piață Stalin răsună acum viu 

acordurile unui marș sportiv. In fața tri
bunei .apar stegarii coloanei sportivilor. Le 
urmează un grup de cicliști și motoci- 
cliști.

în pas vioi trec1 acum prin fața tribu
nei sportivii asociației ceferiștilor „Loco
motiva”.

Deodată, în piață pătrunde un zgomot 
neobișnuit. Un avion rulează pe caldarî- 
mul pieții gata de decolare. Așa au în
ceput defilarea membrii Asociației vo
luntare pentru sprijinirea apărării patriei. 
Gata de decolare pare a fi și planorul 
condus de Ion Ardeleanu.

Rînd pe rînd, trec apoi sportivii aso
ciațiilor „Avîntul“, „Constructorul“, „Fla
căra". Pe o pînză albastră pe care o poartă 
unul dintre ei stă scris cu litere mari, 
albe, numărul recordurilor pe care le-au 
doborât în 1955 sportivii țării noastre: 
487.

Despre victoriile lor au vrut să amin
tească în această minunată- zi de sărbă
toare și sportivii. asociației „Progresul“. 
Cu ajutorul unui car alegoric ei au pre
zentat cîteva grafice care vorbesc despre 
activitatea sportivă de masă a membrilor 
asociației. Unul dintre aceste grafice ara
tă că față de 1951 numărul purtătorilor 
insignei G.M.A. a crescut în 1955 cu peste 
600 la sută. Cu 408 la sută a crescut în 

economiști, 7.000 agronomi, cadre de nă
dejde pentru industria și agricultura noas
tră în continuă dezvoltare. Au fost con
struite noi școli și universități, numărul 
elevilor și al studenților cuprinși în învă
țământ depășind cu mult cele mai mari 
cifre obținute vreodată înainte, de război.

Răsplătind grija statului nostru studenții 
își intensifică eforturile la învățătură, lup- 
tînd pentru cucerirea cetății științei, în 
coloanele Universității „C. I. Parhon“ care 
defilează acum prin fața tribunei poți în- 
tîlni studenți ca C'obanu Iile din anul III, 
Facultatea de fizico-matematici, asistenți 
utemiști ca Bulai Constantin de la Facul
tatea de științe juridice și alții, care sînt 
cuncscuți și aipreciați de colegii lor pentru 
seriozitatea cu care învață.

zi în Capitala patriei să sărbătorească, 
alături de oamenii muncii din București, 
marea sărbătoare a celei de a 11-a ani
versări a eliberării patriei. Sînt repre
zentanți ai celor aproape 1.400 de cămine 
culturale din țara noastră care își des
fășoară activitatea în localitățile cu popu
lație aparținînd minorităților naționale.

Astăzi, în patria noastră liberă conviețu
iesc frățește oameni ai muncii romîni, ma
ghiari, germani, s-îrbi și de alte naționali
tăți care trăiesc și muncesc neobosit umăr 
la umăr pentru dezvoltarea și întărirea 
patriei noastre dragi Republica Populară 
Romînă.

de fructe și zarzavaturi obținută în acest 
an pe ogoarele gospodăriei agricole de stat 
din Bragadiru. Tractoristul Falcă Constan
tin sau muncitoarea Lăcătuș Ana sînt ti
neri care au contribuit în mare măsură la 
aceste succese. Portretele lor stau la loc 
de cinste.

Coloana poartă lozinci ce vorbesc de 
alianța de nezdruncinat dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, alianță 
ce s-a cimentat în cursul celor 11 ani de 
la eliberarea țării noastre.

Adeseori se văd portretele tovarășilor
M. Thorez, secretar general al Partidu
lui Comunist Francez, P. Togliattl, secre
tar general al Partidului Comunist Ita
lian, H. Pollitt, secretar general al Par
tidului Comunist, al Marii Britanii, W. 
Foster, președintele Comitetului Național 
al Partidului Comunist din S.U.A. și ale 
altor conducători ai partidelor comuniste 
din țările capitaliste.

la Festival
tulul clasic romînesc a căror artă elegantă 
și expresivă a stîmit entuziasmul delega- 
ților străini; violoncelistul Vladimir Or- 
lov, soliștii Valentin Loghin, Blanche 
Adelștein și Vera Rudeanu, merg ală
turi. Acum cîteva zile ei au fost distinși 
cu Diploma de onoare a C.C. al U.T.M.

Sînt aici și membrii corului de 90 de 
persoane și dirijorul lor Marin Constan
tin. In rîndul tinerilor coriști sînt destui 
„veterani.“ ai festivalurilor tineretului. 
Pe scenele Pragăi, Budapestei, Berlinu
lui, Bucureștiului, ei au cules aplauzele 
publicului entuziast, aprecierile juriilor 
care au acordat numeroase distincții aces
tei remarcabile formații de artiști țintiri. 
Măiestria lor a crescut an de an și la 
Varșovia s-a înfățișat în plină înflorire. 
Sportivii romîni participanți la cea 
de a Il-a Ediție a jocurilor sportive inter
naționale prietenești din cadrul Festiva
lului și care au cucerit 140 de medalii, 
trec și ei prin fața tribunei.

asociațiilor sportiv-®
1955 față de anul 1950 numărul sporti
vilor clasificați.

Multe s-ar putea vorbi despre succesele 
sportivilor la asociațiile „Minerul“, „Fla
mura roșie“, „Știința“, „Voința”, care de
filează acum într-o ordine perfectă.

Zvelți, bronzați de soare tinerii sportivi 
ai Capitalei, au ținut să mulțumească par
tidului și guvernului pentru condițiile mi
nunate, create mișcării noastre de cul
tură fizică și sport, să reînnoiască anga
jamentele lor în această măreață zi, de 
a apăra cu cinste culorile sportive ale pa
triei, de a lupta neobosit pentru întărirea 
relațiilor de prietenie cu sportivii de pe 
întregul glob.

Un grup de sportivi înscriu pe pla
toul pieții numele lui ,,23 August“, iar un 
glas răsună „Trăiască a 11-a aniversare a 
eliberării patriei noastre de sub jugul fas
cist“. în sunetele Imnului Păcii“, spor
tivii se regrupează și trupurile înscriu 
cuvîntul atît de drag tuturor: „PACE“.

Din nou se aude răpăitul tobelor. Spor
tivii intră în coloană și părăsesc Piața 
Stalin în acordurile „Marșului tineretu
lui sovietic“.

Fanfara militară înaintează apoi spre tri
bună, execută o întoarcere din mers după 
care părăsește piața. Parada militară și 
marea demonstrație a oamenilor muncii 
din Capitală cu prilejul celei de a 11-a 
aniversări a eliberării patriei au luat ast
fel sfîrșit.

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate ale Republicii

Populare Romîne
Nr- 16

23 August 1955
București

Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și cartnici!
Tovarăși ofițeri, generali șl amirali!
Astăzi, poporul romîn sărbătorește a 11-a aniversare a eliberării sale de către 

armata sovietică și a răsturnării dtetaturiil fasciste de către forțele patriotice 
populare conduce de Partidul Comunist Romîn.

In cei 11 ani de la eliberarea României, oamenii muncii din țara noastră au 
obținut, sub conducerea partidului, succese importante în dezvoltarea economiei 
naționale și a culturii, în ridicarea nivelului de trai, în întărirea regimului democrat- 
popular, pentru înflorirea patriei noastre.

Poporul nostru are și dorește să extindă relații de bună vecinătate și prietenie 
cu toate popoarele. El este ferm hotărât să contribuie neîncetat la succesul cauzei 
destinderii internaționale, a prieteniei și colaborării între popoare.

Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și cartnici!
Tovarăși ofițeri, generali și amirali!
Vă salut și vă felicit cu ocazia celei de-a unsprezecea aniversări a glorioase’ 

sărbători naționale a poporului romîn.
Vă urez noi și importante succese în mutica de ridicare a măiestriei militare și 

a pregătirii politice, de întărire a disciplinei și ordine! ferme, de cunoaștere, păstrare ;...,
și mânuire a tehnicii moderne din înzestrare, în scopul întăririi capacității de apărare 
a patriei, a independenței poporului romîn și a păcii.

In cinstea glorioasei sărbători,

ORDON:

Astăzi, 23 August 1955, se vor trage, în semn de salut, 20 de salve de artilerie 
în orașele București, Cluj, Timișoara, Oradea, Tirgu Mureș, lași, Galați, Ptoești, 
Orașul Stalin, Craiova și Constanța.

Trăiască 23 August, marea sărbătoare națională a poporului nostru, ziua elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist I

Trăiască prietenia veșnică dintre poporul romîn și marele popor sovietic!
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă!

Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R., 
general de armată 
EMIL BODNARAȘ

RECEPȚIA OFERITĂ
DE CONSILIUL DE MINIȘTRI

Manifestările prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 23 August 1955, cea de a 11-a 
aniversare a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, s-au încheiat marți seara cu 
recepția oferită de Consiliul de Miniștri 
la casa de oaspeți a guvernului, în par
cul Snagov.

în jurul orei 13 încep să sosească invi
tații. Marele parc din jurul casei de oas
peți a guvernului se umple de lume.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza și ministrul Afacerilor Externe 
Simion Bughici primesc pe oaspeți.

Sosesc N. S. Hrușciov, reprezentantul 
U.R.S.S., prim secretar al C.C. al P.C.U.S., 
membru în Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Rita Marko, Secretar al C.C 
al Partidului Muncii din Albania, condu
cătorul delegației guvernamentale a R. P 
Albania, general de armată I. Mihailov, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
membru în Biroul Politic al C. C. al Par
tidului Comunist din Bulgaria, conducă
torul delegației guvernamentale a R. P. 
Bulgaria, dr. Vaclav Skoda, vicepreședin
te al. Consiliului de Miniștri, membru su
pleant al C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, conducătorul delegației gu
vernamentale a R. Cehoslovace, Ke Bo- 
nian, ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, reprezentantul R. P. Chineze, He 
Den Suk, membră a C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, ministrul Culturii și 
Propagandei, conducătoarea delegației gu
vernamentale a R. P. D. Coreene. 
Paul Scholz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, conducătorul delegației gu
vernamentale a R. D. Germane, Teșite, 
vicepreședinte al Prezidiului Marelui 
Hural Popular, conducătorul delegației 
guvernamentale a R. P. Mongole, Fran
ci szek JozwLak, vicepreședinte al Con
siliului de. Miniștri, membru în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, conducătorul delegației gu
vernamentale .a R. P. Polone, Hidas 
Istvan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru în Biroul Politic al 
C. C. al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria, conducătorul delegației guverna
mentale a R. P. Ungare, precum și mem
brii delegațiilor guvernamentale. Toți 
schimbă calde strîngeri de mână cu con
ducătorii guvernului și Partidului Mun
citoresc Romîn.

Sosesc de asemenea numeroși invitați 
de peste hotare ai diferitelor organizații 
obștești și culturale.

Printre ei se află artișrtl, profesori, ac
tiviști pe tărâm obștesc, oameni ai mun
cii din U.R.S.S., Mexic, R. P. Albania, 
Uruguay, Anglia, Israel, R. P. Polonă, 
Austria, Suedia, Indonezia și alți oaspeți 
de .peste hotare care ne vizitează țara.

La recepție iau parte membrii corpului 
diplomatic în frunte cu șefii de misiuni 
acreditați în R.P.R.: ambasadorii extraor
dinari și plenipotențiari ai R> P. Mongole,. 
—- Dașiln Adilbiș ; R.P.D. Coreene — Den 
Em; R. D. Germane — W. Eggerath; R.P. 
Ungare — L. Pataki ; R. P. Bulgaria —• 
S. Pavlov ; R. Cehoslovace -— J. Sedivy ; 
R.P.F. Iugoslavia — N. Vujănovrc ; R.P. 
Albania — M. Lako ; R. P. Polone — J. 
Izydorczyk ; Uniunii Sovietice — A. A. 
Epișev, trimișii extraordinari și miniștrii 
plenipotențiari ai Statelor Unite ale Ame- 
ricii — Harold Shantz; Italiei—Francesco 
lo Faro ; însăncinații cu afaceri ai Belgiei
— Joseph de Bruyn ; Israelului — Zev 
Argaman; însărcinații cu afaceri ad-inte- 
rim: ai Turciei—Saffet Urfi Betin; Argen
tinei — J. Medoro Delfino; Danemarcei
— A. C. K. Wright; Egiptului — Salaah 
Saber ; Marii Britanii — Henry C. Hain- 
worth ; Elveției — Marcel Luy; Franței
— Jean Deciry; Finlandei — Matti Pyyko; 
Fr. Kunzel — gerant al afacerilor curente 
al Austriei, cetonei Albert W. Ward — 
atașat militar al Marii Britanii, colonel 
Qulntin S. Lander — atașat militar al 
Statelor Unite ale Americii, grp. opt. jo
seph S. Kennedy — atașat al aerului al 
Marii Britanii, colonel V. I. Perepelița — 
atașat militar ad-interim al Uniunii So
vietice, locotenent colonel Milan Minic — 
atașat militar și al aerului al R.P.F. Iu
goslavia, locotenent colonel Ferdlnando di 
Lauro — atașat militar naval și al aeru
lui al Italiei, locotenent colonel Mei Iun- 
șie — atașat militar al R. P. Chineze, ma
ior Sădi Kocas — atașat militar ad-!nte- 
rim al Turciei, cpt. clasa I Branko An- 
dric — atașat militar adjunct al R.P.F. 
Iugoslavia, Ra-lph T. O’Sullivan — atașat 
militar adjunct al Statelor Unite ale Ame
ricii.

Șefii misiunilor diplomatice adresează 
în numele guvernelor lor felicitări condu
cătorilor statului romîn.

Printre invitați se află acad, M. B. Mi- 

tin, redactor șef al ziarului „Pentru pace 
trainică, pentru democrația populară 1“.

Sînt prezenți tovarășii: Gh. Apostol, 
I. Chișinevschi, Chivu Stoica, Al. Moghio- 
roș, general de armată Emil Bodniiraș, 
Miron Constantinescu, P. Borilă, C. Pîrvu- 
lescu, D. Cioliu, general colonel Al. Dră- 
ghici, J. Fazekaș, acad. C. I. Parhon, Con
stanța Crăciun, Mihai Dalea, L. Răuiu, ge
neral colonel L. Sălăjan, acad. I. Murgu- 
lescu, St. Voitec, St. Moraru, M. Roșianu, 
C. Fulger, Stela Enescu, C. Loncear, M. 
Pcpescu, M. Fiorescu, P. Constantinescu- 
lași, M. Suder, C. Popescu, D. Simu- 
lescu, I. Dumitru, dr. Voinea Mari- 
nescu, I. Mineu, general locotenent 
Gh. Pintilie, Ion Pas, Gr. Preoteasa, 
C. Mateescu, Gh. Vasilichi, Alexa Au- 
gustin, AI. Voitinovici, patriarhul Justi- 
nian Marina și alți reprezentanți ai culte
lor, acad. M. Ralea, acad. I. G. Maurer, 
acad. St. S. Nicolau, acad. M. Beniuc, 
acad. Zaharia Stancu, O. Livezeanu, Cos- 
tache Antoniu, George Georgescu, gene
ral de armată în rezervă M. Lascăr, gene
ral de armată în rezervă V. Atanasiu, ge
neral de armată în rezervă C. Vasiliu- 
Rășcanu, general locotenent I. Tutoveanu, 
general locotenent C. Mănescu, general 
locotenent în rezervă D. Dămăceanu și 
alți miniștri, locțiitori de miniștri, condu
cători ai instituțiilor și organizațiilor cen
trale, ai organizațiilor obștești, cuncscuți 
oameni ai științei, artei și literaturii, gene
rali activi și de rezervă, reprezentanți ai 
presei romîne și străine. Printre invitați se 
află Eroii Muncii Socialiste, Constantin 
Vasilache, Ștefan Lungu, Dumitru Arj.an. 
Constantin Adochiței, Vasile Voichiță șl 
numeroși fruntași în producție din între
prinderile Capitalei.

încet, încet, se lasă seară. Se aprind lu
minile, și zeci de lampioane multicolore. 
Pe terasa de pe malul lacului a fc®t ame
najată o estradă pe care se desfășoară un 
bogat program artistic. își dau concursul 
ansambluri artistice și soliști de frunte : 
Ion Voicu, Mircea Buciu, Ion Dac'an, Da- 
mian Luca, Mircea Crișan, colectivul de 
dansuri al ansamblului U.T.M., orchestra 
de muzică populară a tineretului, condusă 
de Ionel Budișteanu, echipa de dansuri 
populare maghiare a căminului cultural 
din satul Inucu, regiunea Cluj, echipa da 
dansuri sîrbești din comuna Moldova 
Veche, regiunea Timișoara.

După spectacol oaspeții iau loc la masa 
așezată în parcul feeric luminat

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, dr. P. 
Groza, Gh. Apostol, I, Chișinevschi, Chivu 
Stoica, Al. Moghioroș și alți conducători 
ai partidului și guvernului au toastat 
pentru prietenia șl colaborarea în.re 
toate popoarele, pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre popoarele romîn și 
sovietic, pentru marele Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice și primul său secre
tar N. S. Hrușciov, pentru guvernul so
vietic și președintele Consiliului de Mi
niștri N. A. Bulganin, pentru prietenia 
cu marele popor chinez, pentru președ'n- 
tele Mao Țze-dun, pentru prietenia fră
țească cu popoarele țărilor de democrație 
populară, pentru prietenia dintre poporul 
romîn și poporul iugoslav, pentru pre
ședintele Iosip Broz-Tito, pentru priete
nia cu poporul indian, pentru prietenia cr 
poporul american și colaborare pașnica 
între R.P.R. și S.U.A., pentru prietenia 
cu poporul englez și colaborare pașnică 
între R.P.R. și Marea Britanie, pentru 
prietenia cu poporul francez și colaborare 
pașnică între R.P.R. șl Franța, pentru 
prietenia cu Republica Democrată Ger
mană și normalizarea relațiilor cu Repu
blica Federală Germană. S-a toastat în 
cinstea reprezentanților diplomatici acre
ditați în țara noastră, pentru prietenia 
dintre poporul romîn și popoarele lor, 
precum și în cinstea oaspeților care se 
află în tara noastră cu prilejul sărbăto
ririi zilei de 23 August.

N. S. Hrușciov a toastat pentru întă
rirea continuă a prieteniei între poporul 
sovinti.c și poporul romîn

A toastat Ke Bo-nian. ambasadorul 
R. P. Chineze în R.P.R. pentru prietenia 
dintre popoarele romîn și chinez.

De pe terasă oaspeții urmăresc apoi un 
splendid joc de artificii. Deasupra lacului 
în apele căruia se resfrînge lumina al
bastră a reflectoarelor, rachetele s-e sparg 
în mii de scântei mulfcolore.

Spre surpriza tuturor, din întuneric se 
apropie de țărm, în fața terasei, o mare 
scenă plutitoare. Formații ale ansamblu
lui Teatrului de Operă și Balet al R.P.R., 
Ans mblului de cîntece și dansuri al For
țelor Armate, prezintă un frumos pro
gram urmărit cu interes de invitați.

Recepția s-a desfășurat pînă târziu, în
tr-o atmosferă de voie bună și caldă prie
tenie.



festivă pentru sărbătorirea
aniversări a eliberării Ro

Adunarea 
celei de-a 11-a ii

A. * *

iniei
tun! după-amlază a avut loc în sala 

Teatrului de Operă și Balet al R.P.R. 
adunarea festivă consacrată zilei de 23 Au
gust 1955, a 11-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist.

Marea sală e plină pînă la refuz- La 
adunare participă înalți demnitari de stat, 
conducători ai instituțiilor centrale, econo
mice și culturale, generali activi și de re
zervă și ofițeri ai forțelor noastre armate, 
oameni ai științei, artei și literaturii, con
ducători ai organizațiilor de masă, acti
viști de partid, oameni ai muncii din în
treprinderile Capitalei care s-au distins 
prin succesele obținute în cinstea zilei de 
23 August.

In loji au luat loc membri ai corpului 
diplomatic : ambasadorii extraordinari și 
plenipotențiari ai R. P. Mongole — Dașiin 
Adilbiș, R.P.D. Coreene — Den Em, R.D. 
lermane — W. Eggerath, R.P. Ungare —

L. Pataki, R.P. Bulgaria — S. Pavlov, 
R. Cehoslovace — J. Sed’vy, R. P. F. 
Iugoslavia — N. Vujanovik, R. P. Al
bania — M. Lako, R. P. Chineze — 
Ke Bo-nian, R.P. Polone J. Izydorczyk, 
Uniunii Sovietice — A. A. Epișev, trimișii 
extraordinari și miniștri plenipotențiari ai 
Statelor Unite ale Americii — Harold 
Shantz, Italiei — Francesco lo Faro, în- 
sărcinații cu afaceri ai Belgiei — Joseph 
de Bruyn, Israelului — Zev Argaman, 
însărcinații cu afaceri ad-interim ai Tur

ciei — Saffet Urfi Betin, Argentinei —
J. Medoro Delfino, Danemarcei — A. C.
K. Wright, Egiptului — Salaah Saber, 
Marii Britanii — Henry C. Hainworth, 
Elveției — Marcel Luy, Franței — Jean 
Deciry, Finlandei — Matti Pyyko; Fr. 
Kiinzel — gerant al afacerilor curente al 
Austriei, colonel Alberț W. Ward — ata
șat militar al Marii Britanii, colo
nel Quintin S. Lander — atașat mili
tar al Statelor Unite ale Americii. 
grp. cpt. Joseph S. Kennedy — atașat al 
aerului al Mlarii Britanii, colonel V. I. 
Perepelița — atașat militar ad-interim al 
Uniunii Sovietice, locotenent colonel Milan 
Minio — atașa t militar și al aerului al 
R.P.F. Iugoslavia, locotenent colonel Fer- 
d'nando di Lauro — atașat militar naval 
și al aerului al Italiei, locotenent colonel 
Mei Iun-șie — atașat militar al R. P. Chi
neze și alții.

în sală se află de asemenea numeroși 
oaspeți străini sosiți în țară pentru a par
ticipa la sărbătorirea zilei de 23 August.

Asistența, în picioare, a salutat cu căl
dură sosireia conducătorilor partidului șl 
guvernului, a lui Nikita Serglieevici Hruș- 
ciov, oaspete scump al țării noastre, a de
legațiilor guvernamentale străine.

în prezidiul adunării festive au luat loc ; 
Gh. Gheorghiu-Dej, N. S. Hrușciov, dr. 
Petru Groza, Paul Scholz, Gh. Apostol, 
I. Chișinevschi, M. B. Mitin, Ke Bo-nian, 

Franciszek Jozwiak, dr. Vaclav Skoda, ge
neral de armată I. Mihailov, Hidas Istvan, 
Rifa Marko, He Dan Suk, Tegib, Al. Mo- 
ghioroș, Chivu Stoica, Miron Constanti- 
nescu, general de armată EmT Bodnăraș. 
C. Pîrvulescu, acad. pref. dr. C. I. Parhon, 
Petre Borilă, colonel V. I. Perepelița, D. 
Coliu, Al. Drăghici, I. Fazekaș, Constanța 
Crăciun, L. Răutu, acad. I. Murgulescu, 
Stelian Moraru, ing. Șt. Bălan, Stela 
Enescu, general de armată în rezervă V. 
Atanasiu, general locotenent I. Tutoveanu, 
general maior Al. Vasiliu, T.bariu Torbk, 
Ștefan Lungu, Costache Antoniu, acad. 
Mihai Benluc, Ana Velea, Ion Bogdan, Ai. 
Ene, Luiza Farkaș, Magdalena Zorea, Mi
luța Podoabă, Gh. Do’c’n.

Se intonează Imnurile de Stat ale 
R.P.R. și U.R.S.S.

Adunarea este prezidată de tovarășul 
dr. Petru Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. Deschi- 
zînd adunarea festivă el a spus :

La 23 August, poporul nostru sărbăto
rește a 11-a aniversare a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist.

Sărbătorind ziua de 23 August, noi cin
stim memoria curajoșilor patrioți căzuți 
în lupta pentru doborîrea jugului fascist, 
pentru fericirea poporului.

Cinstim memoria ostașilor șl ofițerilor 
armatei romîne care, luptînd eroic cot la 
cot cu armatele sovietice, după 23 August, 

și-au dat viața pentru eliberarea pămîn- 
tului scump al țării noastre șl definitiva 
zdrobire a hitlerismului.

Cinstim lupta comună a popoarelor ță
rilor coaliției antihitleriste, Uniunea So
vietică, Statele Unite ale Americii, Anglia, 
Franța, dusă împotriva forțelor negre ale 
hitlerismului.

Cinstim eroismul ostașilor șl ofițerilor 
armatei sovietice eliberatoare, care și-au 
vărsat sîngele pentru eliberarea patriei 
noastre și a altor țări din Europa, pentru 
libertatea și pacea omenirii.

După aceea, dr. Petru Groza a salutat 
delegațiile prezente și pe conducătorii lor 
în frunte cu N. S. Hrușciov.

Ia cuvîntul tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R., care vorbește despre 
marea sărbătoare a eliberării patriei 
noastre. Cuvîntarea este subliniată de 
aplauzele entuziaste ale asistenței.

Se dă apoi cuvîntul tovarășului N.' S.
Hrușciov, reprezentantul U.R.S.S., prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., membru în 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
care este întîmpinat cu îndelungi aplau
ze de adunare. Ovațiile care răsună în 
marea sală exprimă dragostea fierbinte a 
poporului nostru față de gloriosul Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, față de 

marea țară a socialismului, eliberatoarea 
țării noastre.

Au luat apoi cuvîntul Rita Marko, 
secretar al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, conducătorul delegației guver
namentale a R. P. Albania, general de 
armată Ivan Mihailov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru în Bi
roul Politic al C.C. al Partidului Comu
nist din Bulgaria, conducătorul delega
ției guvernamentale a R. P. Bulgaria, dr. 
Vaclav Skoda, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membru supleant al C.C. 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
conducătorul delegației guvernamentale 
a R. Cehoslovace, Ke Bo-man, ambasa
dorul R. P. Chineze la București, în nu
mele C.C. al Partidului Comunist Chinez 
și al guvernului R. P. Chineze, He Den 
Suk, ministrul Culturii și Propagandei, 
membră a C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, conducătoarea delegației guverna
mentale a R.P.D. Coreene; Paul Scholz, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației guvernamentale aR-D. 
Germane ; Tcgib, vicepreședinte al Prezi
diului Marelui Hural Popular, conducăto
rul delegației guvernamentale a R.P. Mon
gole ; Franciszek Jozwiak, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, membru în Bi
roul Politic al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, conducătorul delega
ției guvernamentale a R. P. Polone;

Hidas Istvan, vicepreședinte el Con- 
siliului de Miniștri, membru în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria, conducătorul delegației 
guvernamentale a R- p- Ungare.

Cuvîntările au fost subliniate de vil 
aplauze.

S-a dat apoi citire textului scrisorii 
pe care președintele R. P. F. Iugo
slavia, Ios'p Broz Tito, a adresat-o în nu* 
mele Vecei Federative Executive a R. P. F. 
Iugoslavia și al său personal președinte-« 
lui Consiliului de Miniștri al R.P.R., Gh, 
Gheorghiu-Dej, cu prilejul zilei de 23 Au
gust 1955.

De asemenea, s-a dat citire uned tele
grame de salut adresate tovarășilor dr- 
Petru Groza, Gh. Gheorghiu-Dej și Simion 
Bughici de către președintele R. D. Viet
nam, Ho Și Min, și Fam Van Dong, mi- 
nistrul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam, cu prilejul marii sărbători naționala 
a poporului romîn.

Cu ovații, participanții la adunarea fes
tivă au adoptat un mesaj de salut adre
sat Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și Consiliului 
de Miniștri al UR.S.S. Textul mesajului 
a fost citit de tov. C. Pîrvulescu, membru 
în Biroul Politic al CC. al P.M.R.

în încheierea adunării a avut loc un 
concert festiv.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej Cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov
Tovarăși,
Astăzi se împlinesc 11 ani de la elibe

rarea Romînlei de sub jugul fascist.
23 August 1944 a 

avut loc în condițiila 
ofensivei victorioase 
a glorioasei armate 
sovietice care, dînd 
lovituri nimicitoare 
armatelor fasciste, a 
intrat ca elibera
toare pe teritoriul 
țării noastre.

Lupta dusă de coa
liția antihitleristă, 
Uniunea Sovietică, 
Statele Unite ale 
Americii, Anglia, 
Franța, împotriva
dușmanului comun — 
fascismul — a dat un 
puternic avînt luptei 
forțelor patriotice 
conduse de eroicul 
nostru partid, Parti
dul Comunist din 
Romînia.

Sub conducerea 
partidului, forțele pa
triotice sprijinite de 
masa poporului, în 
sinul căruia se co
ceau de mult mînia 
și revolta împotriva 
dictaturii militaro- 
fasciste și criminalei 
sale politici antipopu
lare și antinaționale, 
au organizat insurec
ția armată și au răs
turnat guvernul fas
cist. •

Printr-un apel a- 
dresat tuturor cetățe
nilor Capitalei, tutu
ror romînilor pa- 
trioti, partidul 
chemat poporul 
arme.

în noaptea de 23 
August gărzile pa
triotice organizate de 
partid au arestat gu
vernul fascist, au o- 
cupat principalele in
stituții publice, și-au 
asumat apărarea or
dine! în Capitala 
tării, eu organizat 
împreună cu unită
țile armatei dezar
marea trupelor fasciste și respingerea 
atacurilor întreprinse de hitleriști împo
triva orașului București. Unitățile arma-, 
tei au asigurat apărarea zonei petrolifere 
din Valea Prahovei, împiedicând retrage
rea organizată a trupelor hitleriste.

Insurecția populară s-a împletit cu ac
țiunea forțelor patriotice din armată, ini
țiată de partid, acțiune datorită căreia în
treaga armată romînă a întors armele îm
potriva trupelor hitleriste chiar d!n pri
ma zi a răsturnării dictaturii fasciste.

în armată clocotea de mult nemulțumi
rea adîncă împotriva armatelor hitleriste 
și împotriva guvernului trădător, care 
transformase armata romînă într-un in
strument al țelurilor criminale ale hitle- 
riștilor.

Acțiunea coordonată a forțelor patrio
tice și a soldaților, ofițerilor și generalilor 
patrioti d'n armată, care a dus la răstur
narea dictaturii fasciste și ieșirea Romî
niei din războiul hitlerist, este opera for
ței conducătoare a Frontului patriotic an
tihitlerist — Partidul Comunist din Ro
mînia.

15 divizii ale armatei romîne au luptat 
cot la cot cu trupele sovietice, săvîrșind 
fapte de arme eroice în operațiunile de 
zdrobire a trupelor fasciste din Transilva
nia, din Ungaria și Cehoslovacia.

Vitejia ostașilor noștri s-a bucurat de 
înalta prețuire a Comandamentului Su
prem al armatei sovietice. Pentru fap
tele sale de arme, Divizia „Tudor Vladi- 
mirescu“ a primit denumirea ,,Debrețin“ 
și a fost decorată cu Ordinul „Drapelul 
Roșu“. Alte unități ale armatei romîne 
au fost citate în mai multe rînduri în or
dinele de zi ale Comandamentului Suprem 
Sovietic.

Prețuind actele de bărbăție ale ofițerilor 
și ostașilor romini, Comandamentul So
vietic a decorat mii de soldați, ofițeri și 
generali ai armatei romîne cu ordine, iar 
alte zeci de mii cu med"!'!.

Prin lupta ei eroică, armata noastră a 
meritat dragostea și încrederea poporului, 
care a sprijinit cu toate forțele sale lupta 
pentru zdrobirea definitivă a hitlerismului.

în bătăliile războiului antihitlerist s-a 
reînnodat tradiționala frăție de arme 
romîno-rusă, care are rădăcini în 
luptele comune ale romînilor și ru
șilor duse în decursul veacurilor, și 
îndeosebi în războiul din 1877, cînd 
armatele rusești au ajutat poporul ror 
min să-și cucerească independența de stat.

23 August 1944 a constituit expres'ia ho- 
tărîrii neclintite a poporului de a lua în 
propriile mîini soarta sa și viitorul pa
triei.

După 23 August, poporul nostru munci
tor și-a manifestat voința nestrămutată 
de a nu permite întoarcerea la vechile 
rânduieli, de a asigura progresul social șl 

economic al patriei, dezvoltarea ei demo
cratică și socialistă, independența ei po
litică și economică.

Conduși de partid, oamenii muncii au 
pornit bătălia pentru un regim democra
tic. în această bătălie, eroica noastră clasă 
muncitoare, care în decursul istoriei a în
scris pagini glorioase de luptă împotriva 
exploatării și asupririi capitaliste, s-a 
dovedit la înălțimea misiunii sale isto
rice. Ea s-a unit în jurul partidului comu
nist, strîngîndu-și rîndurile în puternice 
organizații. Clasa muncitoare a dat un 
sprijin frățesc țărănimii muncitoare, chi
nuite de veacuri, asuprite și jefuite de că
tre moșieri și chiaburi, în lupta ei pentru 
pămînt, pentru expropierea moșierimii în 
folosul țăranilor muncitori. în focul lup
tei pentru înfăptuirea reformei agrare s-a 
închegat alianța de nezdruncinat între 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare.

Cele mai largi mase populare de la orașe 
și sate s-au pus în mișcare, luînd parte 
activă la lupta pentru reforme democra
tice, pentru pămînt, pentru putere popu
lară.

în lupta împotriva reacțiunii coalizate, 
forțele populare au ieșit victorioase și au 
instaurat un guvern democratic, avînd 
drept temelie politică alianța clasei mun
citoare cu țărănimea muncitoare, sub he
gemonia proletariatului.

în locul „democrației“ burghezo-moșie- 
rești — caracterizată prin împușcarea în 
masă a muncitorilor și țăranilor, prin re
gimul stării de asediu, prin torturarea de. 
mocraților și antifasciștilor, în beciurile 
Siguranței, închisori și lagăre, prin răpi
rea dreptului de vot marii majorități a 
populației — în țara noastră s-a instau
rat pentru prima oară un regim de largi 
libertăți democratice și drepturi cetățe
nești.

Marile prefaceri săvîrșite de popor în 
viața de stat, cît și reformele democra
tice înfăptuite pe tărîm economic, politic, 
social de noua putere populară, și-au gă
sit consacrarea în rezultatele alegerilor 
din noiembrie 1946. Blocul Partidelor De
mocrate împreună cu Uniunea Populară 
Maghiară a obținut 79,6% din totalul vo
turilor exprimate.

Partidele reacțiunii au suferit o zdro
bitoare înfrîngere în ciuda asasinatelor, 
incendierilor de localuri de vot, atacurilor 
cu focuri de mitraliere, răpirilor de urne 
pe care le-au organizat. Voința poporului 
manifestată prin alegerile din noiembrie 
1946 a constituit sentința definitivă a is
toriei împotriva reacțiunii burghezo- 
moșierești din țara noastră.

După înfrîngerea suferită în alegeri, 
partidele reacțiunii. jalnice instrumente 

ale unor cercuri străine, au încercait prin 
acte de violență și provocări să răstoarne 
guvernul democratic legal.

Dar încercările lor au fost zădărnicite. 
Partidele reacționa
re, izolate de masele 
populare, urîte _ de 
popor, au fost defini
tiv zdrobite.

Politica justă și 
fermă dusă de par
tid, abnegația cu care 
muncitorii, țăranii, 
intelectualii romîni și 
cei aparținând mino
rităților naționale au 
pornit la opera de 
refacere economică a 
țării și de consolidare 
a cuceririlor demo
cratice obținute, ma
rele ajutor economic, 
tehnic, cultural acor
dat țării noastre de 
Uniunea Sovietică în 
condițiile gre'le ale 
perioadei postbelice— 
toate acestea au per
mis trecerea într-un 
termen istoricește 
scurt de la etapa de 
desăvârșire a revolu
ției burghezo-demo. 
cratice la o etapă 
nouă, socialistă, a 
revoluției populare. 
Răsturnarea monar
hiei și proclamarea 
Republicii Populare 
au însemnat trecerea 
la construirea socia
lismului în patria 
noastră.

Aceasta a fost o 
victorie istorică a 
clasei muncitoare fi
liate cu țărănimea 
muncitoare, o victo
rie istorică a luptei 
unite a poporului ro
mîn și a minorități
lor naționale.

în alegerile din 
martie 1948 întregul 
popor a votat pen
tru republică pentru 
noua constituție a 
Republicii Populare 
Romîne, pentru so
cialism, demonstrând 

din nou că regimul democrat-popular din 
țara noastră este emanația voinței mase
lor populare. în aceasta constă forța lui 
de nezdruncinat. Acesta este izvorul prin
cipal al succeselor și realizărilor sale.

Regimul nostru democrat-popular este 
rodul unor necesități obiective ale vieții 
sociale, rodul evoluției istorice a poporu
lui nostru.

Marile realizări dobîndite de poporul 
nostru în anii regimului democrat-popu
lar au devenit cu putință numai datorită 
transformărilor revoluționare înfăptuite 
în patria noastră de oamenii muncii. De 
aceea, poporul muncitor este unanim in 
atașamentul și dragostea lui pentru re
gimul de democrație populară.

Tovarăși,
Bilanțul realizărilor de pînă acum al pri

mului plan cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale arată sfortul pe care l-au 
făcut oamenii muncii din țara noastră pen
tru construirea bazei economice a socia
lismului și ridicarea nivelului lor mate
rial și cultural.

în îndeplinirea sarcinii fundamentale 
a primului nostru plan cincinal, un rol 
deosebit de important îl are industrializa
rea socialistă a țării, bazată pe creșterea 
rapidă a producției ramurilor din industria 
grea și în primul rind a industriei con
structoare de mașini.

Lenin arăta că „subdiviziunea producției 
sociale care produce mijloace de produc
ție trebuie să crească mai repede decît 
subdiviziunea care produce mijloace de 
consum’’. Această indicație leninistă a stat 
la baza elaborării planurilor de dezvol- 
tare a economiei naționale a Republicii 
Populare Romîne.

Dintre ramurile de bază ale producției, 
o deosebită dezvoltare a luat industria 
construcțiilor de mașini și de prelucrare a 
metalului, care va încheia anul 1955 la un 
nivel de peste 280% față de 1950, indus
tria chimică peste 300%, industria mate
rialelor de. construcție cca. 240%, indus
tria metalurgiei neferoase aproape 230%.

Volumul total al producției industriale 
prevăzut în planul cincinal va fi îndepli
nit integral înainte de sfârșitul acestui 
an, ținînd seama că principalele ramuri 
industriale și-au îndeplinit planul înainte 
de termen.

în țara noastră industria m’jloacelor de 
producție pe întreaga perioadă a primu- 
lui cincinal s-a dezvoltat într-un ritm mai 
accelerat decît industria bunurilor de con
sum, respectînd legile reproducției socia
liste lărgite, formulate de Lenin.

Călăuz:ndu-se după experiența con
struirii socialismului în Uniunea Sovietică,

(Continuare în pag. 4-a)

Dragi tovarăși și prieteni,

Permlteți-ml ca, în numele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., al Consi
liului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, 
al Comitetului Cen
tral al Partidului 
Comunist al Uniunii 
Sovietice și în nu
mele întregului po
por sovietic, să vă 
salut călduros și să 
vă transmit dum
neavoastră, și în per
soana dumneavoas
tră, întregului popor 
romîn un salut fră
țesc și cordial cu 
prilejul sărbătorii 
naționale — a 11-a 
aniversare a elibe
rării Romînlei de 
sub jugul cotropito
rilor fasciști.

în cei 11 ani care 
au trecut de la eli
berare, în viața po
porului romîn s-au 
produs schimbări 
profunde. în țară au 
fost înfăptuite ra
dicale transformări 
democratice și so
cialiste, au fost ob
ținute mari succese 
în dezvoltarea in
dustriei și agricultu
rii, în construcția 
culturală, în opera 
de făurire și întărire 
a statului democrat- 
popular liber și inde
pendent.

Sub conducerea a- 
vantgărzii sale încer. 
cate — Partidul 
Muncitoresc Romîn, 
înarmat cu atotbirui- 
toarea învățătură 
marxlst-leninistă, po
porul romîn pășește 
cu încredere înainte 
pe calea progresului 
și înfloririi, constru
iește cu succes ba
zele socialismului în 
țara sa.

Astăzi, în ziua săr
bătorii voastre națio
nale, putem spune cu deplin temei că în 
îndeplinirea acestei sarcini Istorice în 
ceea ce privește dezvoltarea economiei 
sale naționale șl a culturii, poporul ro
mîn a obținut rezultate cu adevărat re
marcabile.

în prezent oamenii muncii din Romînia 
termină cu succes îndeplinirea primului 
plan cincinal de dezvoltare a economiei 
lor naționale. Sute de întreprinderi, pre
cum și ramuri industriale întregi au șl 
îndeplinit sarcinile plugului cincinal. Re
marcabil este faptul că ramuri atît de im
portante ale economiei naționale ca in
dustria constructoare de mașini și indus
tria de prelucrare a metalelor, create în 
anii puterii populare, au îndeplinit sarci
nile planului cincinal încă la începutul lu
nii august a.c. în toate ramurile indus
triei și transporturilor au crescut mii de 
inovatori și fruntași în producție, care 
muncesc cu abnegație pentru binele pa
triei.

Ca urmare a muncii eroice depuse de 
clasa muncitoare romînă, Romînia de azi 
are o industrie dezvoltată, care este în 
stare să satisfacă într-o măsură tot mai 
mare necesitățile crescînde ale economiei 
naționale în necontenită dezvoltare.

Succesele obținute de poporul romîn în 
dezvoltarea unei industrii proprii sînt cu 
adevărat ■ istorice și constituie o dovadă 
a posibilităților inepuizabile ale regimu
lui democrat-popular. Se știe că sub 
stăpînirea moșierilor și capitaliștilor, in
dustria din Romînia era foarte slab dez
voltată, cea mai mare parte a ei fiind 
în mâinile capitaliștilor străini, care ex
ploatau în mod crunt oamenii muncii din 
Romînia. Romînia a fost de fapt o țâră 
semicolonială. Acum, cînd poporul romîn 
a devenit stăpîn pe soarta lui, România a 
obținut o adevărată independență și în
tr-o perioadă scurtă a devenit un stat pu
ternic, cu o industrie dezvoltată.

Succesele obținute în opera de Indus
trializare socialistă a țării au creat pre- 
mizele necesare pentru dezvoltarea conti
nuă si mai rapidă a agriculturii, pentru 
transformarea acesteia pe baze socialiste.

Marele Lenin ne învață că „marea in
dustrie mecanizată și introducerea ei în 
agricultură este singura bază economică 
a socialismului, singura bază a succesu
lui în lupta pentru izbăvirea omenirii de 
sub jugul capitalului“. Partidul Muncito
resc Romîn se călăuzește permanent după 
aceste indicații ale lui Vladimir Ilici 
Lenin, ținînd seama de faptul că numai 
pe baza mecanizării multilaterale a pro
ducției agricole poate fi ușurată munca 
țăranului, poate fi ridicată productivitatea 
muncii lui, poate fi ridicat nivelul său 
material și cultural. Cele 220 de stațiuni 

de mașini și tractoare, care au fost create 
în țară, constituie o expresie materială a 
grijii Partidului Muncitoresc Romîn și 
a guvernului Republicii Populare Romîne

pentru interesele fundamentale ale țăra
nului muncitor.

Noi, oamenii sovietici, știm foarte bine 
că transformarea socialistă a agriculturii 
este un proces complex și anevoios. A 
transforma satul pe baze socialiste în
seamnă a săvîrși o revoluție de o mare 
însemnătate istorică.

La chemarea Partidului Muncitoresc 
Romîn țărănimea muncitoare din țara 
dumneavoastră trece treptat de la gospo
dăria individuală la cea obștească. Pînă în 
prezent 360.000 de gospodării țărănești 
din Romînia au intrat în cooperativele de 
producție. Acest lucru înseamnă că secto
rul socialist crește și se dezvoltă necon
tenit și în agricultura Romîniei, că alianța 
dintre muncitor’ și țărani, sub conduce
rea clasei muncitoare, se întărește tot 
mai mult. Țărănimea muncitoare d’n Ro
mînia. alături de clasa muncitoare, este 
un reazim de nădejde al noului stat, de
mocrat-popular și acordă un sprijin efec
tiv guvernului său popular și Partidului 
Muncitoresc Romîn.

împreună cu dumneavoastră, dragi to
varăși, ne bucurăm de succesele obținute 
de agricultura din Romînia. în acest an 
țara dumneavoastră strìnge o recoltă bo
gată. Pe ogoarele ei lucrează circa trei
zeci de mii de tractoare, peste o mie de 
combine. Gospodăriile colective, prin 
buna organizare a muncii lor, prin veni
turile lor mari, prin aplicarea tehnicii 
noi, arată în mod concret oamenilor mun
cii de la sate avantajele gospodăriei 
obștești.

Concomitent cu avîntul economiei se 
dezvoltă cu succes știința, literatura și 
afta din Romînia democrat-populară, 
crește necontenit bună starea oamenilor 
muncii de; la orașe și sate. Grija pentru 
nevoile oamenilor muncii a fost și este 
sarcina primordială și o datorie de onoare 
a Partidului Muncitoresc Romîn și a gu
vernului popular al Romîniei. în cei 11 
ani care au trecut de la eliberare, comu
niștii romîni au dovedit din nou prin 
fapte că ei nu au și nu pot avea un alt 
țel decît de a sluji fără preget poporul 
lor. în această perioadă, oamenii muncii 
din Romînja s-au convins încă odată că 
întreaga activitate a Partidului Muncito
resc Romîn este îndreptată spre b’nele 
poporului.

Oamenii sovietici urmăresc cu o aten
ție prietenească lupte plină de abnegație 
a oamenilor muncii din Romînia, care 
construiesc bazele socialismului în țara lor, 
și se bucură sincer de minunatele victori! 
ale poporului romîn, considerîndu-le ca o 
contribuție de preț la cauza comună a la
gărului democratic în lupta sa pentru 
pace, democrație și' socialism.

Relevăm cu o satisfacție profundă con. 
solidarea continuă a prieteniei între Re. 

publica Populară Romînă șl Uniunea So- 
vietică și țările de democrație populară; 
Cu fiecare an ce trece se întăresc relațiile 
frățești între Uniunea Sovietică și Repu

blica Populară Romi- 
nă. Se lărgește co
laborarea reciprocă 
dintre țările noastre 
în toate domeniile 
vieții politice, econo- 
mice și culturale.

Oamenii muncii din 
Romînia pot fi si
guri că poporul so
vietic a fost, este șf 
va fi un prieten cre
dincios, de nădejde al 
poporului romîn și îi 
va acorda un ajutor 
și sprijin multilateral 
în lupta pentru cons
truirea socialismului, 
pentru întărirea con
tinuă a statului de
mocrat popular. (A- 
plauze puternice, pre-ț 
lungite).

Datoria noastră 
sfîntă este de a în
tări permanent prie
tenia frățească și co
laborarea reciprocă 
între țările noastre, 
între toate țările la
gărului democratic, 
deoarece atîta timp 
cît dăinuie și înflo
rește această priete
nie nu ne este tea
mă de nici un fel da 
greutăți care ar pu
tea să împiedice îna
intarea noastră pe 
calea construirii unei 
vieți libere și feri
cite. (Aplauze).

Tovarăși!
Popoarele din Uniu

nea Sovietică, din 
Republica Populară 
Chineză, din Repu
blica Populară Romî
nă, din toate țările la
gărului socialist, care 
desfășoară o muncă 
pașnică constructivă, 
sânt vital interesate 
în menținerea și con
solidarea păcii gene
rale și a securității 
popoarelor. în acea

stă problemă de importanță vitală pentru 
întreaga omenire sînt interesați, împre
ună cu noi, oamenii progresiști d’n în
treaga lume.

In ultimul timp s-a produs o slăbire a 
încordării internaționale, ce se crease în 
relațiile între state după terminarea celui 
de-al doilea război mondial. Putem con
stata cu satisfacție că conferința de la 
Geneva a șefilor guvernelor celor patru 
puteri s-a desfășurat în spiritul înțele
gerii reciproce. Această conferință a ară
tat că șefii guvernelor Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii 
și Franței au năzuit spre slăbirea 
încordării internaționale, exprimîndu-și do
rința de a găsi căile spre crearea unor 
condiții în care problemele litigioase să 
fie rezolvat® pe calea tratativelor, pentru 
a nu admite un nou război. Conferința de 
la Geneva a șefilor guvernelor celor patru 
puteri a justificat speranțele și năzuințele 
popoarelor iubitoare de pace : ea a exerci
tat o influență pozitivă asupra relațiilor 
dintre state și a îvtărit și mai mult voința 
și năzuința popoarelor de a asigura o pace 
îndelungată și t-ainică.

Uniunea Sovietică, Republica Populară 
Chineză și țările de democrație populară, 
care au adus o contribuție uriașă la slă
birea încordării internaționale și au con
tribuit într-o măsură însemnată la succe
sul conferinței de la Geneva, oferă, după 
această conferință, noi dovezi ale polit'cii 
lor externe de pace. Propunerile Uniunii 
Sovietice în problemele dezarmării, hotă
rârea guvernului sovietic de a reduce, pînă 
la 15 decembrie 1955, efectivul trupelor 
sovietice cu 640.000 de oameni sînt salu
tate de’opinia publică mondială și apre
ciate ca o nouă contribuție importantă a 
Uniunii Sovietice la cauza păcii și secu
rității popoarelor.

Guvernul sovietic, promovând consec
vent politica externă de pace, pornește de 
la posibilitatea coexistenței pașnice înde
lungate între stare cu sisteme sociale șl 
economice diferite. Noi vom promova cu 
perseverență și în viitor politica de pace 
și colaborare internațională, căutînd să 
obținem stabilirea încrederii între state, 
în interesul rezolvării pașnice a celor mai 
importante probleme internaționale pe 
calea tratativelor. O astfel de politică ex
ternă corespunde pe deplin intereselor

(Continuare în pag. 5-a)
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partidul nostru a elaborat planul de elec
trificare a țării pentru perioada 1950-1960.

Pe baza planului de electrificare a ță
rii s-a creat în anii puterii populare o 
puternică bază energetică. Producția de 
energie electrică se află cu un pas înaintea 
dezvoltării restului industriei șl asigură 
în prezent dezvoltarea rapidă a tuturor 
celorlalte ramuri ale acesteia.

Creșterii puterii instalate în cincinal cu 
aproape 75% îi corespunde o creștere a 
producției de energie electrică de peste 
două ori față de anul 1950, iar față de 
anul 1938 de 3,8 ori.

Datorită muncii însuflețite a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor și cu aju
torul frățesc al U-R.S.S., prevederile pla
nului cincinal în industria petroliferă au 
fost depășite, ajungîndu-se în 1955 la o 
producție de peste două ori mai mare 
decît în 1950 (peste 10.500.000 tone). 
(Aplauze).

în această ramură de bază a economiei 
naționale s-au investit în cursul cincina
lului 26,4% din totalul fondurilor investite 
în industrie.

în industria siderurgică, în 5 ani pro
ducția de fontă crește cu peste 80%, cea 
de oțel cu 42’/«. Este în curș de con
strucție o oțelărie nouă, a cărei capacitate 
de producție va fi aproape egală cu în
treaga producție de oțel actuală a țării 
noastre. în această ramură s-au investit 
în primul cincinal 9,5°/o din totalul investi
țiilor făcute în industrie, fiind în curs de 
reconstrucție la capacitate mărită combi
natele siderurgice din Hunedoara și Reși- 
ța S-au construit și pus în funcțiune o 
uzină cocso-chimică, o instalație de 
semi cocs, două furnale noi, (din 
care unul de 450 m.c.) și este în sta
diul final construirea unui furnal de 700 
m.c. Furnale de asemenea mărime, reali
zate cu ajutorul tehnic al U.R.S.S., se 
construiesc pentru prima oară în țara 
noastră. (Aplauze).

Cu toate rezultatele însemnate obținute, 
capacitatea de producție a industriei si
derurgice nu asigură încă în întregime 
metalul necesar ramurii construcțiilor de 
mașini.

Creșterea într-un ritm accelerat în 
cursul cincinalului a industriei construc
țiilor de mașini a fost unul din factorii 
de bază ai industrializării țării noastre.

Aceasta a permis treptata înnoire și 
modernizare a utilajelor în multe ramuri 
ale industriei, reducerea importurilor de 
utilaj și posibilități sporite pentru export.

în anii 1951-1955 industria noastră de 
mașmi a asimilat și pus în fabricație peste 
250 mașini, utilaje și aparate noi meca
nice și electrice, realizând un însemnat 
progres tehnic.

Dintre produsele însușite și puse în 
fabricație de serie în anii primului cinci
nal sînt de relevat turbinele de 3000 k.W., 
motoare Diesel și cu explozie pînă la 
1000 c.p., cazane de aburi de mare pre
siune, compresoare de aer, tipuri noi de 
mașini-unelte, rulmenți, utilaj minier, 
petrolifer, mașini agricole și tractoare cu 
roți și cu șenile, utilaj pentru construcții 
și pentru transport.

_ Un mare avînt a luat în această pe
rioadă industria chimică, care a realizat 
o creștere a producției de peste 3 ori în 
1955 față de 1950.

Existența în țara noastră a unor bogate 
zăcăminte de materii prime pentru indus
tria chimică deschide posibilități largi de 
dezvoltare acestei ramuri de producție.

Pentru înfăptuirea planului de cons
trucții industriale, agricole și social-cul- 
turale, în cursul cincinalului a fost nevoie 
de cantități din ce în ce mai mari de ma
teriale de construcție.

Față de anul 1950, producția prevăzută 
a se realiza în anul 1955 va fi aproximativ 
de 2 ori mai mare la ciment și de peste 2 
ori mai mare la materiale de zidărie 
și var.

Industria construcțiilor a progresat 
considerabil, îndeplinind an de an sar
cini tot mai mari; dar mecanizarea șl in
dustrializarea construcțiilor, introducerea 
prefabricatelor de beton și beton armat, 
precum și montajul blocurilor mari de zi
dărie s-au făcut în măsură insuficientă ; 
lucrările de finisare se tărăgănează multă 
vreme. în această privință trebuie făcută 
în scurt timp o cotitură hotărîtă.

în cursul cincinalului și mai cu seamă 
după Hotărîrea Plenarei lărgite din august 
1953 a C.C. al P.M.R., industria noastră a 
asigurat clasei muncitoare și țărănimii 
muncitoare o cantitate din ce în ce mai 
mare de bunuri de consum, stabilind o 
legătură strînsă între dezvoltarea cres- 
cîndă a forțelor productive și îmbunătă
țirea continuă a traiului celor ce mun
cesc. Producția bunurilor de consum s-a 
dublat în 1955 față de 1950. Această 
îmbunătățire s-a făcut simțită în circu
lația mărfurilor, în comerțul socialist.

Transporturile au făcut față în cea mai 
mare măsură creșterii producției indu
striale și agricole.

în anul 1955 se prevede un volum al 
transporturilor de aproximativ 65 mi
lioane tone transportate, reprezentînd 
cca. 175% față de anul 1950.

Sarcina fundamentală a planului cinci
nal de industrializare socialistă a țării pu
tea fi îndeplinită numai prin executarea 
unor investiții masive, ținînd seama și de 
nivelul foarte scăzut al industriei româ
nești, moștenit de la regimul burghezo- 
moșieresc.

în linii mari, volumul de investiții pre
văzut de legea planului cincinal va fi în
deplinit pînă la sfîrșitul acestui an. Din 
totalul fondurilor alocate pentru investi
ții, 57,7% au fost destinate dezvoltării in
dustriei și mai ales industriei mijloacelor 
de producție, ceea ce arată că direcția 
efortului principal a fost dezvoltarea in
dustriei grele (aproape 50% din totalul 
investițiilor economice și social-culturale).

în primul cincinal au fost date în func
țiune : 79 de noi întreprinderi din toate 
ramurile economiei naționale, iar alte 94 
au fost dezvoltate și înzestrate cu utilaj 
modern. Au intrat în funcțiune, total sau 
parțial, 8 termo și hidrocentrale.

Statul nostru democrat-popular a urmă
rit în toată această perioadă dezvoltarea 
tuturor regiunilor țării și repartizarea 
forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, construind industrii'noi în regiunile 
pe care burghezia le lăsase în înapoiere 
și sărăcie. Astfel, în perioada primului 
cincinal s-au dezvoltat în diferite regiuni 
industria minieră, energetică, industria
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metalurgică, stațiunile de mașini și trac
toare, s-au construit locuințe și așezăminte 
culturale în Moldova, Dobrogea, Oltenia, 
Transilvania de nord-vest, Regiunea Au
tonomă Maghiară.

Toate aceste însemnate realizări se da
torase clasei muncitoare, oamenilor mun
cii din țara noastră, care în această pe
rioadă au muncit cu abnegație, și-au ri
dicat calificarea, și-au însușit tehnica 
nouă, introducînd în producție pe scară 
largă metode înaintate de muncă șl fă- 
cînd numeroase inovații și raționalizări.

Pe întreaga industrie, productivitatea 
muncii va crește pînă la finele cincinalu
lui, față de 1950 cu cca. 40%. Cu toate 
acestea, productivitatea muncii nu a 
crescut în măsura posibilităților create în 
întreprinderile noastre.

în anii primului cincinal, acțiunea de 
reducere a prețului de cost al producției 
nu s-a desfășurat în condiții satisfăcă
toare. Reducerea prețului de cost rămîne 
o sarcină principală. Fără aceasta nici nu 
se pot concepe reducerea prețurilor și 
ridicarea nivelului de trai.

Făcînd bilanțul dezvoltării industriei, 
transporturilor și construcțiilor din Re
publica Populară Romînă, se constată 
progresul rapid pe care l-au făcut aceste 
ramuri ale economiei naționale în ultimii 
ani.

Față de progresele însemnate realizate 
în ramurile industriei mijloacelor de pro
ducție, în industria petrolului, în industria 
construcțiilor de mașini și metalelor 
neferoase, există o oarecare rămînere în 
urmă în industria oțelului, cărbunelui, 
precum și în industria materialelor de 
construcții.

în sectorul producției bunurilor de con
sum se constată că față de progresul indus
triei țesăturilor, Industriei încălțămintei și 
industriei alimem. a există unele locuri 
înguste la capacitățile filaturilor, la fini
saj și în cîteva subramuri ale industriei 
alimentare.

Cu toate succesele importante obținute 
în introducerea tehnicii noi, într-o serie 
de ramuri ale economiei naționale sînt 
încă în această privință serioase rămîneri 
în urmă.

Profilarea șl specializarea întreprinderi
lor, mai ales în industria constructoare de 
mașini, nu au fost urmărite cu perseve
rență. Fabricarea multor produse a fost 
trecută adesea de la o uzină la alta, ceea 
ce a influențat atît asupra prețului de 
cost și calității, cît și asupra organizării 
procesului de producție.

De asemenea există tendința unor între
prinderi și direcții generale din ministere 
de a nu folosi pe scară largă cooperarea 
cu alte întreprinderi. Cooperarea ar duce 
la o mai bună folosire a fondurilor fixe 
și la economisirea volumului de inves
tiții.

Serioase prejudicii a adus economiei na
ționale aprovizionarea tehnico-materială 
defectuoasă a multor întreprinderi.

Lipsurile constatate vor trebui înlătu
rate cu toată hotărîrea în cursul celui 
de-al doilea plan cincinal.

în cursul primului plan cincinal, în 
agricultură au fost realizate progrese în
semnate.

Sub îndrumarea partidului, un număr 
tot mai mare de țărani muncitori au por
nit pe făgașul socialismului, unindu-se în 
gospodării agricole colective, întovărășiri 
și asociații simple.

în prezent există în țara noastră 5.600 
gospodării agricole colective și întovără
șiri, cuprinzând un număr de cca. 360.000 
familii de țărani; 2.700 asociații simple și 
cca. 3.200 stîne cooperatiste. Creșterea nu
mărului de gospodării colective, întovără
șiri, grupe de într-ajutorare și alte for
me de cooperare a țăranilor muncitori 
arată interesul crescînd al țărănimii mun
citoare pentru unirea gospodăriilor lor in
dividuale în mari gospodării socialiste — 
singura cale spre belșug și bună stare, 
arată procesul de treptată dezvoltare și 
întărire a sectorului socialist din agri
cultură. (Aplauze).

Pe ansamblu, sectorul socialist al agri
culturii reprezintă aproape 26% din supra
fața arabilă a țării, în care sînt cuprinse 
întreprinderile agricole de stat, gospodă
riile agricole colective și întovărășirile.

în anii cincinalului partidul și guver
nul au dat o deosebită atenție mecani
zării agriculturii ; în prezent există în 
agricultură 29.500 tractoare (exprimate în 
tractoare convenționale), 24.200 pluguri de 
tractor, 12.000 semănători cu tracțiune 
mecanică, peste 6.000 secerători-legători, 
peste 15.000 batoze de cereale, 1.500 auto- 
combine șl alte mașini și unelte agricole. 
Au fost create 220 de S.M.T.-uri.

Partidul și guvernul au luat o serie de 
măsuri economico-organizatorice de stimu
lare și cointeresare materială a producă
torilor agricoli în vederea sporirii produc
ției agricole. Astfel s-a îmbunătățit siste
mul de contractare și achiziții, s-au apro
vizionat cooperativele sătești cu mai multe 
mărfuri industriale necesare producători
lor agricoli, s-au acordat credite, s-au 
creat puncte agricole, s-a acordat sprijin 
tehnic din partea S.M.T.-urilor și altele.

în ultimii ani, investițiile în sectorul so
cialist al agriculturii și creditele de inves
tiții date țărănimii muncitoare au repre
zentat cca. 7 miliarde lei.

Ca urmare a măsurilor luate de Ple
nara lărgită a C.C. al P.M.R. din august 
1953, a eforturilor depuse de oamenii 
muncii din agricultură, în anii planului 
cincinal producția totală agricolă a cres
cut, mai ales prin sporirea producției me
dii la hectar. în anii 1954 și 1955 s-a în
dreptat greșeala făcută în primii ani ai 
planului cincinal de a subestima însem
nătatea culturii porumbului în țara noas
tră, obținîndu-se recolte de porumb din 
ce în ce mai bune.

Datorită muncii rodnice a țărănimii 
muncitoare și sprijinului pe care l-au dat 
S.M.T.-urile și organizațiile economice de 
stat, anul acesta culturile se prezintă 
bine. Recolta de grîu și secară, a cărei 
strîngere s-a încheiat cu succes, este 
bună. Recoltele de porumb, cartofi, sfe
clă de zahăr, struguri și fructe se anunță 
foarte bune.

O însemnătate deosebită va avea re
colta de porumb care va înregistra o pro
ducție mare la hectar, depășind recolta 
bună de porumb din anul 1954. Recoltele 
de cereale vor permite o și mai bună apro
vizionare cu pîine și mălai a populației, 
vor asigura materii prime pentru indus
tria alimentară și posibilitatea măririi 
cantităților destinate exportului.

Recolta excelentă de porumb va in
fluența simțitor creșterea vitelor și pă
sărilor, ceea ce va însemna mai multă 
carne, mai multe grăsimi animale, mai 
mult lapte, mai multe ouă pentru popu
lația țării noastre.

Legea planului cincinal prevedea pen
tru anul 1955 o producție de 9.040 mii 
tone cereale, producție care a fost depă
șită de agricultura noastră încă în anul 
1954.

S-a îmbunătățit considerabil aprovizio
narea populației din orașe și centre mun
citorești cu mărfuri alimentare: pîine, 
carne, preparate de carne, grăsimi și al
tele, lărgindu-se în același timp și sorti
mentele la diferite mărfuri.

Cantitatea mereu crescîndă de mărfuri 
alimentare și industriale și varietatea 
sortimentelor- desfăcute prin comerțul so
cialist în ultimii ani au influențat în mod 
pozitiv piața țărănească, determinînd o 
aprovizionare mai bună și la prețuri mai 
scăzute a oamenilor muncii, în comparație 
cu anii anteriori.

în anul 1955 populația primește prin 
comerțul socialist de aproape 1,5 ori mai 
multă carne, de 2,2 ori mai multă slănină 
și ulei, de 2,8 ori mai mult unt, de 2,9 ori 
mai mult pește ca în 1950 ; de asemenea, 
cantități mai mari de produse industriale: 
țesături de bumbac de aproape 2 ori, țe
sături de lînă de aproape 2,7 ori, țesături 
de mătase de 1,6 ori, încălțăminte de peste 
2,1 ori. De asemenea, sînt satisfăcute în
tr-o măsură tot mai mare cerințele popu
lației la aparate de radio, articole electro
tehnice, articole metalice de uz casnic, bi
ciclete.

în cursul cincinalului, aprovizionarea 
populației de la sate prin rețeaua comer
țului socialist din mediul rural a înre
gistrat o creștere de 2 ori mai mare față 
de realizările anului 1950.

O sarcină principală prevăzută în pla
nul cincinal — desființarea regimului de 
aprovizionare pe bază de cartele — a fost 
îndeplinită cu succes.

Astăzi, la 8 luni după desființarea siste
mului de aprovizionare pe bază de car
tele și rații, putem afirma că această mare 
acțiune politico-economică a reușit pe de
plin. aducînd o considerabilă îmbunătă
țire a aprovizionării oamenilor muncii și 
avînd efecte pozitive asupra întregii eco
nomii naționale. (Aplauze).

în anii cincinalului s-au construit noi 
locuințe în Valea Jiului, Valea Trotușu
lui, în regiunile Stalin, Hunedoara. La 
București, Iași, Baia Mare, Bîrlad, Ro
man, Galați și alte orașe s-au construit 
cartiere înzestrate cu amenajări edilitare. 
Ca urmare a creșterii veniturilor țărăni
mii muncitoare, în întreaga țară se des
fășoară cu sprijinul statului construirea 
de locuințe și așezăminte culturale la 
sate.

Totuși, față de creșterea populației 
urbane — ca urmare a ritmului rapid de 
industrializare a țării — fondul de locu
ințe este nesatisfăcător, Iar în construirea 
de noi locuințe avem o serioasă rămînere 
în urmă. Pe drept cuvînt, oamenii mun
cii adresează critici organelor noastre de 
stat ca Ministerului Construcțiilor, Mini
sterului Gospodăriilor Comunale, comi
tetelor executive ale sfaturilor populare 
pentru încetineala cu care lucrează la 
construirea de noi locuințe și la repara
rea celor existente. Acestei stări de lu
cruri trebuie să i se pună capăt în cît 
mai scurt timp.

în cursul primului plan cincinal s-a 
desfășurat o vastă activitate pentru ridi
carea nivelului cultural și ocrotirea sănă
tății maselor muncitoare. An de an au 
crescut fondurile alocate în acest scop, a 
crescut numărul medicilor și personalu
lui sanitar, s-au înființat noi spitale, sa
natorii, policlinici și alte unități sanitare 
și s-a îmbunătățit aprovizionarea popu
lației cu medicamente, ceea ce a dus la 
scăderea mortalității generale cu cca. 
8% și a mortalității infantile cu cca. 24% 
în 1954 față de anul 1950.

Cheltuielile bugetare (în afară de in
vestiții) pentru acțiunile social-culturale, 
alocate pe anul 1955 (în prețuri compara
bile) însumează 6.375 milioane lei.

Construcția socialistă cere formarea de 
noi cadre calificate pentru toate ramurile 
economiei naționale. în cursul primului 
cincinal s-au pregătit 13.400 ingineri, 
4.500 economiști, 7.000. agronomi.

Numai în perioada 1948-1955 numărul 
unităților școlare din învățământul gene
ral a crescut cu peste 600. în anul școlar 
care se va deschide în curînd, numărul 
elevilor în școlile de 7 ani va fi în compa
rație cu perioada dinainte de război de 
aproape 4 ori mai mare, al elevilor din 
școlile medii și profesionale de 3 ori mai 
mare și al studenților din institutele de 
învățămînt superior de 3 ori mai mare.

Sub regimul burghezo-moșieresc, mino
rităților naționale le era răpit dreptul la 
școală în limba .maternă.

Consecvent politicii leniniste în pro
blema națională, partidul a dat atenție 
dezvoltării învățământului în rîndul mi
norităților naționale. în anul școlar 1954- 
1955 din 16.500 unități școlare, 2.250 uni
tăți au funcționat pentru minoritățile na
ționale, cuprinzând un număr de peste 
234.000 elevi și studenți.

în acțiunea de culturalizare a maselor 
s-au construit și amenajat noi cămine cul
turale și case de citit, numărul lor fiind 
la sfîrșitul planului cincinal aproape de 
2,5 ori mai mare față de numărul existent 
în anul 1948.

O importanță deosebită a fost acordată 
în această perioadă măririi numărului de 
cărți și de ziare, ceea ce a contribuit 
la creșterea nivelului politic, profesional 
și cultural al maselor.

în domeniul făuririi bazei materiale 
pentru dezvoltarea culturii, în cursul pri
mului cincinal s-au pus temelii puternice 
și trainice în cinematografie, radio, edi
tură, poligrafie, ceea ce va permite în al 
doilea cincinal lărgirea și îmbunătățirea 
activității culturale de masă.

în anii puterii populare au luat un mare 
avînt creația literară, teatrală, muzicală, 
plastică ; se reeditează operele progresiste 
ale trecutului, se tipăresc și difuzează lu
crările de valoare ale tinerilor literați, 
compozitori, artiști, sculptori, pictori. Ni
ciodată artele n-au cunoscut o astfel de 
înflorire în țara noastră.

înfăptuirea cu succes a primului plan 
cincinal va crea premiza unei dezvoltări 
crescânde a economiei noastre în perioada 
celui de-al doilea plan cincinal, la a cărui 
elaborare se lucrează în prezent.

Sprijinindu-se pe realizările dobândite, 
datorită hărniciei și priceperii clasei mun
citoare, țărănimii muncitoare, ale oameni
lor de știință și cultură, valorificând expe
riența acumulată în decursul primului 
plan cincinal, dezvoltând colaborarea mul
tilaterală cu Uniunea Sovietică și țările 
de democrație populară, poporul nostru 
muncitor, condus de partid, trebuie să 
lupte pentru noi succese în dezvoltarea 

economiei naționale, pentru victoria de
plină în munca de făurire a bazei econo
mice a socialismului. (Aplauze puternica).

Tovarăși,
Sarcinile mari care ne stau în 

față cer întărirea continuă a statului nos
tru democrat-popular, dezvoltarea func
țiilor sale economico-organizatorice și cul
tural-educative, îmbunătățirea organizării 
și activității aparatului nostru de stat.

Este cert că noi am obținut o serie de 
succese în îmbunătățirea muncii aparatu
lui nostru de stat, în întărirea legalității 
populare, în reducerea cheltuielilor admi
nistrative. Cu toate acestea, aparatul de 
stat mai este greoi, rutina și birocratismul 
încă nu au fost dezrădăcinate, inițiativa 
organelor de jos este adeseori înăbușită, 
controlul executării hotărârilor nesatisfă
cător. Este necesar să ne preocupăm de 
asigurarea unui înalt nivel de organizare 
a aparatului nostru de stat.

Trebuie să veghem ca aparatul nostru 
de stat să aplice în mod neabătut politica 
partidului și guvernului, să slujească cu 
devotament interesele oamenilor muncii, 
să fie vigilent față de dușmanii poporu
lui muncitor și ai regimului democrat- 
popular.

Partidul și guvernul acordă și va acorda 
și pe viitor atenția cuvenită armatei noas
tre populare, care se bucură de dragostea 
fierbinte a întregului nostru popor ca 
apărătoarea păcii, securității patriei și cu
ceririlor revoluționare ale poporului. 
(Aplauze).

O mare însemnătate pentru întărirea 
statului democrat-popular în îmbunătăți
rea activității noastre economice, culturale 
și administrative are activitatea organelor 
locale ale puterii de stat — sfaturile popu
lare. Lenin spune că puterea muncitori
lor și țăranilor are ,,un mijloc miraculos 
pentru ca dintr-o dată, dintr-o lovitură 
să înzecim aparatul nostru de stat, mijloc 
de care nici un stat capitalist n-a dispus 
vreodată și nici nu poate dispune. Acest 
mijloc miraculos este antrenarea oameni
lor muncii, antrenarea sărăcimii în munca 
zilnică de conducere a statului“.

în condițiile țării noastre, pîrghia de 
atragere a maselor muncitoare la condu
cerea treburilor obștești sînt sfaturile 
populare.

Rolul sfaturilor noastre populare a 
crescut mult în ultimii ani. în focul lup
tei cu greutățile ele au dobândit o expe
riență bogată, și-au format cadre price
pute. Multe din ele desfășoară o fruc
tuoasă activitate în domeniul dezvoltării 
economice a regiunilor, raioanelor, ora
șelor și comunelor patriei noastre, al fo
losirii rezervelor locale, al ridicării nive
lului de trai material și cultural al 
populației.

Cu toate acestea, sfaturile populare nu 
sînt încă la nivelul marilor lor sarcini. 
Activitatea multor sfaturi încă nu cores
punde cerințelor oamenilor muncii. Ade
seori sfaturile nu folosesc pe deplin posi
bilitățile largi locale pe care % au la 
dispoziție, dau dovadă de insuficientă ini
țiativă gospodărească, nu activizează pe 
toți deputății pentru rezolvarea sarcini
lor economice, administrative și culturale.

Apropiatele alegeri pentru sfaturile 
populare locale trebuie să ducă la întări
rea și îmbunătățirea muncii lor, la ale
gerea ca deputați ai sfaturilor populare 
a celor mai destoinici și respectați oa
meni ai muncii, buni gospodari și orga
nizatori, luptători activi pentru politica 
partidului și guvernului.

Sfaturile populare sînt o întruchipare o 
alianței de nezdruncinat între clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, sub con
ducerea clasei muncitoare, temelia regimu
lui de democrație populară.

îmbunătățirea activității sfaturilor 
populare, întărirea continuă a legăturii lor 
cu masele largi ale populației sătești, 
studierea atentă a necesităților ei și lua
rea de măsuri practice, concrete, în ve
derea satisfacerii acestor necesități joacă 
un mare rol în consolidarea continuă a 
alianței clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare.

Un factor dâ seamă al tăriei regimu
lui nostru democrat-popular este frăția 
între poporul romîn și minoritățile na
ționale. Animate de ideile nobile ale inter
naționalismului socialist, partidul și gu
vernul duc o politică națională consecven
tă, bazată pe deplina egalitate în drep
turi a minorităților naționale. Rodul 
acestei politici e£te conviețuirea frățească 
a oamenilor muncii romîni, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități, care 
muncesc neobosit umăr la umăr pentru 
înflorirea patriei.

Sarcina noastră este de a munci și pe 
viitor pentru consolidarea unității și fră
ției între poporul romîn și minoritățile 
naționale, luptând cu hotărîre împotriva 
oricăror manifestări de naționalism și șo
vinism și educând oamenii muncii în spi
ritul ideologiei frăției între popoare.

_ Realizările obținute de noi pe toate tă
râmurile se datorează înainte de toate po
liticii juste a partidului nostru, unității 
de nezdruncinat a rândurilor sale, muncii 
politice și organizatorice desfășurate de 
organizațiile noastre de partid.

_ Sarcinile mărețe ale construcției socia
liste cer o grijă deosebită pentru îmbu
nătățirea activității organizațiilor noastre 
de partid, întărirea rîndurilor lor prin 
îmbunătățirea compoziției sociale a par
tidului, creșterea Si întărirea activului de 
partid, ridicarea la un nivel superior a 
muncii de educație marxist-leninistă. Or
ganizațiile noastre de partid trebuie să 
întărească rolul lor mobilizator, să-și lăr
gească legătura cu masele, să exercite în 
permanență controlul asupra activității 
organelor economice și de stat.

în toate domeniile comuniștii trebuie să 
fie în frunte, organizațiile de partid tre
buie să fie motorul mersului înainte, spre 
victoria socialismului.

în munca de dezvoltare a economiei, 
de ridicare a nivelului de trai al oame
nilor muncii, de educare în spirit socia
list a masei celor ce muncesc, un rol de 
cea mai mare importanță îl au sindicatele. 
^Organizațiile de partid trebuie să în

tărească conducerea de partid a organiza
țiilor sindicale, să le îndrume pe calea 
desfășurării tot mai largi a întrecerii so
cialiste, pe calea extinderii experienței 
fruntașilor în nroducție, pe calea îmbu
nătățirii muncii educative desfășurate de 
sindicate în rîndurile oamenilor muncii.

Organizațiile de partid trebuie să dea 
o permanentă atenție muncii de educare a 
maselor de tineri, de mobilizare a între
gului lor elan tineresc pentru ca, înfrun
tând cu curaj greutățile, să dea o contri
buție tot mai mare la opera de constru
ire a socialismului în fabrici, în uzine, 

în mine, pe șantiere, pe ogoare, în in
stituții de cultură.

Organizațiile de partid trebuie să asi
gure o permanentă conducere și îndru
mare a. activității organizațiilor Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Femeile muncitoare sînt o forță uriașă 
în opera de construcție socialistă. Orga
nizațiile de partid trebuie să îmbunătă
țească munca lor organizatorică și educa
tivă în rîndurile femeilor, mobilizîndu-le 
la participare activă în munca de ridi
care a economiei, de dezvoltare a culturii, 
de creștere a tinerei generații, de apă
rare a păcii.

Tovarăși, .
Recentele evenimente internaționale se 

află în centrul atenției poporului romîn, 
ca și a tuturor popoarelor lumii. Succesul 
conferinței de la Geneva a șefilor de gu
verne ale celor patru mari puteri a fost pri
mit cu adâncă satisfacție și însuflețire de 
poporul romîn. Așa cum a relevat pe bună 
dreptate tovarășul Bulganin în declarația 
făcută la încheierea conferinței, hotărîrile 
ei constituie începutul unei noi etape în 
relațiile între marile puteri și vor avea o 
însemnătate pozitivă și pentru celelalte 
țări, pentru cauza consolidării păcii ge
nerale :

„Dacă noi toți vom da dovadă de ace
lași spirit de colaborare, care s-a mani
festat aci la Geneva, atunci aceasta va fi 
garanția sigură că scopul nobil al men
ținerii păcii va fi atins și popoarele vor fi 
liniștite pentru ziua lor de mîine“.

Aprecieri asemănătoare ale rezultatelor 
conferinței de la Geneva au fost făcute și 
de conducătorii celorlalte mari puteri 
participante.

„Primejdia unei tragedii Imense — a 
războiului conternporan, a spus președin
tele Eisenhower, s-a micșorat“. Primul 
ministru al Angliei, Eden, și-a exprimat 
de asemenea părerea că „acum sînt mai 
multe șanse ca oricând în toată perioada 
după terminarea războiului, pentru a în 
cepe să muncim asupra propunerilor prac
tice, pentru a pune capăt divergențelor 
care au creat sciziunea în Europa în toți 
acești ani“.

Rezultatele conferinței de la Geneva 
contribuie la crearea unui climat de în- 
credere și înțelegere reciprocă între state. 
Directivele șefilor de guverne ale celor 
patru mari puteri către miniștrii de externe 
creează premize pozitive pentru ca la con
ferința miniștrilor de externe ai U.R.S.S., 
S.U.A., Franței și Angliei, fixată pentru 
data de 27 octombrie a.c., să se continue 
munca începută la consfătuirea șefilor de 
guverne.

Conferința de la Geneva a demonstrat 
că războiul rece nu poate servi drept te
melia relațiilor internaționale în lumea 
contemporană. în această privință este 
demnă de relevat declarația primului mi
nistru al Franței, Faure, care a spus : „A 
pune capăt războiului rece. A organiza 
pacea și colaborarea pașnică a statelor. 
Acestea sînt cele două mari aspecte în 
lumina cărora apar astăzi în fața noastră 
problemele și sarcinile“.

Conferința de la Geneva a însemnat un 
succes al ideii de coexistență și convie
țuire pașnică a tuturor țărilor, f&ră deo
sebire de sistem social sau formă de gu
vernământ. Spiritul care a domnit la Ge
neva arată posibilitatea stabilirii de re
lații de pace și prietenie între popoare cu 
orânduiri diferite și a rezolvării pașnice 
a tuturor problemelor litigioase ce există 
între ele.

Factorul fundamental, care a determi
nat rezultatele pozitive ale conferinței de 
la Geneva, este voința neclintită de pace 
a popoarelor, care se manifestă tot mai 
activ și sub forme felurite în ultimii 
ani și care nu poate fi ignorată de oameni 
de stat și de guverne. Mai mult ca ori
cînd în conștiința straturilor extrem de 
largi din toate țările lumii s-a înrădăcinat 
înțelegerea faptului că politica de pregă
tire a războiului constituie o gravă pri
mejdie pentru viitorul omenirii. Popoarele 
resping încercările de a prezenta războiul 
drept o necesitate inexorabilă, sau drept 
o „binefacere“ pentru omenire, iar goana 
înarmărilor — drept leac universal împo
triva dificultăților economice.

Dimpotrivă, popoarele văd în înlătura
rea primejdiei războiului și micșorarea 
poverii înarmărilor o cale sigură pentru 
eliberarea de mari resurse materiale, care 
ar putea fi folosite pentru dezvoltarea 
economică pașnică a popoarelor, pentru 
ridicarea standardului lor de viață.

Un factor hotărâtor al slăbirii încordării 
internaționale l-au constituit inițiativele 
luate în ultima vreme de U.R.S.S- Aceste 
inițiative s-au bucurat de un profund ră
sunet și de o caldă aprobare a tuturor po
poarelor iubitoare de pace. Ele au contri
buit în măsură însemnată la deplasările 
adînci petrecute în opinia publică mon
dială în favoarea destinderii internațio
nale și a relațiilor de pac© între popoare.

Ne referim la astfel de acțiuni ale gu
vernului sovietic ca : propunerile sovietice 
de la 10 mai 1955 cu privire la reducerea 
înarmărilor, interzicerea armei atomice și 
cu hidrogen și înlăturarea primejdiei unui 
nou război ; încheierea tratatului de stat 
cu Austria; îmbunătățirea relațiilor sovie- 
to-iugoslave; vizita în U.R.S-S. a primu
lui ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru; 
propunerea sovietică adresată Republicii 
Federale Germane cu privire Ia stabilirea 
relațiilor diplomatice, comerciale și cul
turale și altele.

Trebui© menționate de asemenea valo
roasele inițiative ale Republicii Populare 
Chineze în vederea întăririi păcii în Asia.

Spiritul care a domnit la conferința de 
la Geneva confirmă că există posibilita
tea de a înlătura dificultățile ce stau în 
calea destinderii în relațiile internaționale 
și asigurării unei păci îndelungate pentru 
omenire.

Consfătuirea șefilor guvernelor ce
lor patru mari puteri a constituit un 
rodnic început în această privință. 
Dar acesta nu este decît un înce
put. Vor fi necesare eforturi perseve
rențe ale popoarelor în lupta pentru pace. 
Acțiunile pe care le întreprind și le vor 
întreprinde desigur și pe viitor acel Ce hu 
se împacă cu slăbirea încordării interna
ționale între popoare nu permit o atitu
dine de autoliniștire și legănare în iluzii. 
Popoarele iubitoare de pace trebuie să 
păstreze neslăbită vigilența și ferma ho
tărâre de a zădărnici uneltirile îndreptate 
împotriva păcii și destinderii internațio
nale.

Eforturile popoarelor iubitoare de pace 
se îndreaptă în prezent spre rezolvarea 
unor probleme internaționale fundamen
tale, care încă nu au putut fi soluționate 
la conferința de la Geneva — problema 
securității colective în Europa, problema 

germană, problema dezarmării și a inter
zicerii armei atomice, problemele păcii în 
Asia.

în ceea ce ne privește, poporul romîn 
și guvernul Republicii Populare Romîne 
sînt pătrunse de hotărîrea de a-și aduce 
contribuția la rezolvarea acestor proble
me, cît și a altor probleme internaționale. 
Conștienți de răspunderea deosebită care : 
revine marilor puteri în opera de conso
lidare a păcii, noi considerăm că fiecare 
țară, mare sau mică, este în măsură să-și 
dea contribuția la atingerea acestui scop.

Crearea unui sistem de securitate colec
tivă în Europă, cu participarea Statei 
Unite ale Americii, este o problemă p. 
mordială pentru asigurarea unei păci du
rabile. De aceea, guvernul Republicii . ,
Populare Romîne sprijină cu fermitate 
proiectul Tratatului general pentru secu
ritatea colectivă în Europa, prezentat de 
Uniunea Sovietică, cît și noile ei propuneri 
făcute la conferința de la Geneva, care 
pornesc de la existența în Europa a unor 
grupări de state opuse unele altora.

Țara noastră face parte din organizația 
tratatului de la Varșovia. Necesitatea aces
tui tratat și a măsurilor pe care le stipu
lează a fost determinată de situația nouă 
creată în Europa în urma ratificării acor
durilor de la Paris, care au deschis calea 
refacerii militarismului german, creând o 
amenințare pentru pacea și securitatea 
Europei. în împrejurările actuale interna
ționale, tratatul de la Varșovia constituie 
un garant puternic al securității statului 
romîn democrat-popular. Caracterul pro
fund defensiv al acestui tratat se vădește 
atît din faptul că el este deschis și 
altor țări, cît mai ales din faptul că textul 
tratatului prevede că el își va pierde va
labilitatea în cazul încheierii unui trat 
de securitate colectivă în Europa.

Noi considerăm deosebit de valoroasă 
propunerea realistă, făcută de Uniunea 
Sovietică, ca pînă la făurirea Unui sistem 
de securitate colectivă în Europa să se 
cadă de acord asupra încheierii unui tra
tat între statele participante la grupări
le existente în Europa, prin care aceste 
state să renunțe la aplicarea forței și să 
se angajeze de a rezolva litigiile prin mij
loace pașnice.

Poporul romîn este vital Interesat ca 
problema germană să găsească o justă 
rezolvare, corespunzător cu interesele 
securității colective în Europa și ale po
porului german însuși. Experiența dure
roasă a propriului nostru trecut ca și a 
trecutului țărilor vecine și prietene de
monstrează pericolul pe care-1 reprezintă 
pentru pacea și libertatea popoarelor Eu
ropei renașterea militarismului german.

Drumul cel mai sigur către o Germanie 
unită, pașnică și democratică este crearea 
sistemului de securitate colectivă cu par
ticiparea, cu drepturi egale, la acest sis
tem a ambelor părți ale Germaniei pînă la 
unificarea lor.

Poporul romîn și guvernul Republicii 
Populare Romîne sprijină în totul propu
nerile făcute de Uniunea Sovietică cu pri
vire la reducerea înarmărilor, interzicerea 
armei atomice și înlăturarea primejdiei 
unui nou război.

Noi considerăm că pentru stabilirea 
unui climat de pace în lume este esen
țial să se pună capăt goanei înarmărilor, 
care mai continuă încă în unele state. 
Sîntem de părere de asemenea că o pre- 
miză importantă a unei păci trainice o 
constituie lichidarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, dintre care unele se 
află, precum se știe, în apropierea țării 
noastre.

O însemnătate mare pentru întărirea 
păcii ar avea retragerea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriile statelor europene 
și restabilirea în această privință a situa
ției ce a existat înainte de cel de-al 2-lea 
război mondial. O astfel de acțiune — așa 
cum a subliniat la Geneva tovarășul Bul
ganin — „ar avea prin ea însăși o mare 
însemnătate pentru întărirea păcii, ar îm
bunătăți în mod radical situația în Europa 
și ar înlătura una din principalele surse, 
dacă nu chiar sursa principală, a neîncre
derii care există în prezent în relațiile 
dintre state”.

Hotărîrea recentă a Uniunii Sovietice 
de a-și reduce efectivul armatei cu 640.000 
a produs un puternic ecou în între ga 
lume. Această hotărîre, contribuție pre
țioasă la destinderea internațională, de
monstrează din nou deplina concordanță 
ce există între declarațiile guvernului so
vietic și acțiunile lui. Hotărîrea guver
nului sovietic constituie un exemplu demn 
de urmat pentru celelalte mari puteri, 
precum și pentru alte state.

Noi considerăm că propunerile guver
nului Chinei populare cu privire la în
cheierea unui pact pentru pace colectivă 
în Asia, cît și pentru convocarea unei con
ferințe în vederea examinării problemei 
coreene, constituie un aport real la re
zolvarea problemelor păcii în Asia.

Principiile fundamentale ale politicii 
externe a statului nostru democrat-popu
lar coincid întocmai cu cele 5 principii 
asupra cărora au căzut de acord India 
China cu prilejul tratativelor între C. 
En-lai și Nehru, principii adoptate ca 
bază a relațiilor între U.R.S.S. și India, 
între India și Iugoslavia, precum și între 
alte state: respectarea reciprocă a inte
grității teritoriale și a suveranității ; 
neagresiunea; neamestecul în treburile 
interne ale țărilor ; egalitate și avantaje 
reciproce ; coexistența pașnică.

Politica externă a statului nostru are 
ca scop principal promovarea și apărarea 
acestor principii.

Noi ne călăuzim în politica noastră ex
ternă după învățătura lui Lenin cu privire 
la coexistența pașnică a sistemelor so
ciale diferite. Ca și Uniunea Sovietică, ca 
și celelalte țări de democrație populară, 
noi considerăm că coexistența pașnică a 
socialismului și capitalismului este cu pu
tință și, după cum e spus tovarășul Hruș- 
ciov, „întrucât aceste două sisteme există, 
este necesară întărirea legăturilor de afa
ceri între ele, și nu ațîțarea vrajbei și urii 
reciproce. Popoarele înseși își determină 
atitudinea față de rînduielile existente în 
țările lor”.

Noi nu ne amestecăm în treburile in
terne ale nici unui stat și sîntem fermi 
în hotărîrea noastră de a nu permite 
vreun amestec în treburile noastre in
terne (Aplauze puternice).

Poporul nostru a vărsat în decursul 
istoriei salo mult sânge pentru a-și cu
ceri independența. Dar cîtă vreme în Ro
mânia a dăinuit vechiul regim social, cîtă 
vreme economia românească era domi
nată de monopoluri străine, iar la putere 
s-au perindat partide aflate în slujba tm-
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perialismuluî, independența Romîniei era 
călcată în picioare, interesele ei națio
nale nesocotite, suveranitatea ei dispre
țuită. Lecțiile istoriei au învățat poporul 
romîn să prețuiască adevărata indepem 
dență și suveranitate națională — cucerită 
după eliberarea țării noastre de sub ju 
gul fascist — și regimul democrat-popular, 
apărător neclintit al independenței și su
veranității naționale.

Aportul țării noastre la opera de con
solidare a relațiilor de pace și de dezvol
tare a legăturilor economice și culturale 
între popoare ar fi desigur mai bogat, 
dacă țării noastre nu 1 s-ar refuza dreptul 
ei legitim de a face parte din Organizația 
Națiunilor Unite. De altfel, absența din 
Organizația Națiunilor Unite a unui nu
măr însemnat de țări, printre care și țara 
noastră, absența din rîndurile Organiza
ției Națiunilor Unite a uneia dintre cele 
cinci mari puteri — China populară — nu 
face decît să slăbească prestigiul Orga
nizației Națiunilor Unite și eficacitatea 
măsurilor pe care le întreprinde. De aceea, 
ideea de universalitate a Organizației Na- 
țiunilor Unite găsește tot mai multă apro
bare în diferite țări ale lumii.

Poporul nostru, cere a participat la în- 
frîngerea hitlerismului și care contribuie 
activ la întărirea păcii în Europa, își 
revendică dreptul de a-și căpăta locul ce 
i se cuvine în Organizația Națiunilor 
Unite. (Aplauze puternice).

Un factor care poate exercita o puter
nică influență în direcția lichidării încor
dării internaționale este dezvoltarea rela
țiilor economice și culturale între țări, 
fără deosebire de regim social sau orân
duire de stat. Se știe că la conferința de 
la Geneva s-a adoptat hotărîrea de a da 
sarcina miniștrilor de Externe să stu
dieze măsurile pentru treptata înlătu
rare a barierelor care împiedică libera co
municare și comerțul pașnic între popoa
re, cît și realizarea de contacte și legături 
libere, reciproc avantajoase, pentru țările 
și popoarele interesate-

Republica Populară Rom-înă este dori
toare să contribuie activ la dezvoltarea 
legăturilor multilaterale, economice și cul
turale între țări. In ce privește relațiile 
economice, noi sîntem împotriva oricărei 
discriminări, considerînd de vitală impor
tanță pentru economia tuturor țărilor, cît 
și pentru ansamblul economiei mondiale, 
înlăturarea opreliștilor puse în calea co
merțului între țări, restabilirea și dezvol
tarea legăturilor comerciale tradiționale, 
intensificarea schimburilor între toate ță
rile.

Republica Populară Romînă își dezvoltă 
an de an legăturile cu alte state. în 1950, 
țara noastră făcea comerț cu 29 state, iar 
în 1955 cu 55 de țări, volumul schimburi
lor sporind cu 88,8%. Odată cu creșterea 
comerțului nostru cu U.R.S-S, și țările de 
democrație populară, schimburile corner- 
ciale ale Republicii Populare Române cu 
alte țări au sporit de peste 2‘/a ori. Nu 
încape îndoială că dacă s-ar fi înlăturat 
cunoscutele condiții neprielnice pentru 
dezvoltarea legăturilor noastre comerciale 
cu statele occidentale, creșterea aceasta ar 
fi fost mult mai mare.

Datorită unei economii stabile, lipsite 
de zguduiri economice, datorită succeselor 
economice și unei recolte bune, țara noas
tră oferă un debușeu avantajos pentru 
desfacerea utilajelor și altor produse in
dustriale. de care avem nevoie pentru sa
tisfacerea cerințelor economiei noastre în 
continuă dezvoltare, cît și pentru produ
sele necesare cerințelor crescînde ale 
consumului popular, iar odată cu aceasta 
sîntem în măsură să furnizăm în canti
tăți sporite produsele noastre pentru 
export.

O mare însemnătate pentru destinderea 
internațională are intensificarea relațiilor 
culturale-științifice, artistice, sportive în
tre diferite țări.

Țara noastră depune eforturi perma-' 
nente pentru lărgirea relațiilor culturale 
cu altie țări. Numai în cursul acestui an,

Ziua de 23 August — în țară
HUNEDOARA (de la corespondentul 

nostru).
Marele centru siderurgic sărbătorește 

astăzi, odată cu cea de a 11-a aniversarea 
eliberării patriei și bucuria unor gran
dioase victorii ale construcției pașnice.

O mare uzină cocsochimică, o fabrică 
de aglomerare a minereului, o termocen
trală, o instalație de granulare a zgurei, 
iată cu ce a întîmpinat Hunedoara ziua 
de 23 August 1955-

Au trecut prin fața tribunei muncito
rii Combinatului Siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ' — o mindrie a industriei 
noastre grele Cei care au produs în anii 
cincinalului de 7 ori mai multă fontă, de 
9 ori mai mult oțel și de 5 ori mai multe 
laminate decît înainte raportează acum și 
realizarea sumei de 4.607.517 lei în cadrul 
acumulărilor socialiste peste plan.

Pe pămîntul Hunedoarei n-au crescut 
numai fabrici și uzine noi. Pentru bună 
starea, pentru crearea unor condiții de 
viață mereu mai bune siderurgiștilor, s-a 
înălțat la poalele dealului Chizid un oraș 
nou. Da, un întreg oraș. Orașul acesta a 
primit de curînd din partea constructo
rilor alte 1.500 de apartamente, o fabrică 
de unt, o șosea asfaltată.

★
GALAȚI (de la trimisul nostru).
Orele 10 dimineața.
Douăzeci și unu de salve de artilerie sînt 

trase deasupra orașului.
La tribuna din piața grădinii publice 

vorbește tovarășul Radu Dulgheru — prim 
secretar al comitetului regional P.M.R., 
care felicită călduros oamenii muncii din 
orașul și regiunea Galați cu prilejul zilei 
de 23 August.

Urmează apoi demonstrația oamenilor 
muncii. Cele dintîi coloane sînt ale mun
citorilor de la atelierele C.F.R. „Gheorghe 
Apostol“, care și-au îndeplinit planul cinci
nal cu mult, înainte de termen. După ei 
vin în rînduri strìnse pionierii purtînd bu
chete de flori și porumbei albi, simbol al 
păcii. Prin fața tribunei trec apoi munci
torii, tehnicienii, inginerii și funcționarii 
Direcției Regionale a Navigației Fluviale 
Galați. Astăzi mutica muncitorilor din port 
a devenit mult mai ușoară : majoritatea 
lucrărilor de manipulare a mărfurilor se 
execută în mod mecanizat.

Iată un grup de semnalizatori. Brațele 
lor mânuiesc cu dibăcie fanioanele și cei 

țara noastră a fost vizitată de 13-000 per
soane din 48 de țări, printre care deput-ați 
ai parlamentelor, aparținând diferitelor 
partide, numeroși reprezentanți ai cul
telor, oameni de afaceri, reprezentanți ai 
diferitelor organizații obștești, ziariști, 
sportivi ș. a. m. d.

Noi sperăm că atmosfera internațională 
mai favorabilă va contribui la dezvoltarea 
relațiilor culturale ale țării noastre cu ță
rile străine, pe bază de reciprocitate. Un 
schimb mai activ de vizite și de informa
ții în scopul unei mai bune cunoașteri a 
realizărilor pe care le are fiecare țară în 
domeniul științei, tehnicii, artei, învăță- 
mîntului, ocrotirii sănătății, nu poate de
cît să servească cauza păcii și a progre
sului.

Avem o țară minunat de frumoasă și un 
popor ospitalier. Dorim să dăm extindere 
călătoriilor turistice în țara noastră și vi
zitării altor țări de către turiști români ; 
de asemenea socotim utilă lărgirea legă
turilor sportive internaționale care se dez
voltă continuu în ultimii ani.

Tovarăși și tovarășe,
Obiectivul politicii noastre externe este 

activa participare la lupta pentru o pace 
durabilă, pentru dezvoltarea legăturilor de 
pace și prietenie între popoare.

La baza politicii noastre externe stau 
legăturile de strânsă prietenie frățească cu 
popoarele puternicului lagăr al socialismu
lui, în frunte cu eliberatoarea noastră, 
prietenă și sprijinitoare fermă a poporului 
nostru — marea Uniune Sovietică. (Aplau
ze prelungite).

Relațiile care s-au închegat între țările 
lagărului socialist, relații bazate pe comu
nitatea scopurilor și intereselor vitale ale 
acestor țări, pe deplina egalitate și res
pect reciproc, sînt relații de tip nou, su
perior, a căror trăinicie constituie cheză
șia tăriei țărilor noastre.

Noi trimitem de la această adunare un 
înflăcărat salut poporului sovietic, care 
construiește în mod victorios comunismul 
în țara sa și care se află în fruntea for
țelor ce luptă pentru un viitor de pace 
și prosperitate a omenirii. (Aplauze).

Transmitem salutul nostru gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice, Co
mitetului său Central, primului secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov, (aplauze puternice ; 
adunarea se ridică în picioare) oare ne 
face marea cinste de a lua parte la sărbă
toarea noastră, guvernului sovietic și 
președintelui său, tovarășul Bulganin. 
(Aplauze puternice ; adunarea se ridică în 
picioare).

Noi trimitem de aici un mesaj de salut 
marelui popor chinez, care construiește cu 
succes socialismul și luptă cu fermitate și 
consecvență pentru consolidarea păcii în 
Asia și în întreaga lume ; Partidului Comu
nist Chinez și guvernului Chinei populare, 
președintelui Republicii Populare Chineze 
— tovarășul Mao Țze-dun. (Aplauze).

Noi salutăm frățește popoarele țărilor 
de democrație populară, împreună cu care 
mergem mînă în mîciă pe calea construirii 
socialismului și apărării păcii; guvernele 
prietene ale acestor țări, partidele comu
niste și muncitorești frățești- (Aplauze).

Partidul nostru și guvernul Republicii 
Populare Romîne, întregul nostru popor, 
au primit cu adîncă satisfacție rezultatele 
tratativelor sovieto-iugoslave de la Bel
grad și îmbunătățirea relațiilor între 
U.R.S.S. și R.P.F.l.

Noi sîntem animați de dorința ca, în ce 
ne privește, să facem tot ce este necesar 
pentru a lichida urmările nefaste ale ru
perii legăturilor de prietenie între țara 
noastră și Iugoslavia. In tot cursul isto
riei noastre, popoarele romîn și iugoslav 
au fost prietene. Cu atît mai firesc este 
ca popoarele noastre să trăiască în strînsă 
prietenie acum, cînd ele sînt însuflețite 
de năzuințe comune de a apăra pacea, 
securitatea și independența lor națională 
și de a asigura patriei lor un viitor socia
list. De aceea sîntem doritori să întărim 
și să dezvoltăm legături prietenești mul
tilaterale cu Iugoslavia vecină, legături 
bazate pe prietenie, frăție și interese re
ciproce.

prezenți descifrează cuvintele dragi: „Tră
iască 23 August“.

PITEȘTI (de la corespondentul nostru).
De dimineață, din toate colțurile orașu

lui Pitești oamenii muncii au pornit în 
grupuri compacte spre piața „Lenin”. 
Aici a avut loc mitingul pentru sărbăto
rirea zilei de 23 August. Cuvîntul de salut 
a fost adresat oamenilor muncii de tov. 
Dumitru Cristescu prim-secretar al Comi
tetului Regional de. Partid. Demonstrația 
oamenilor muncii din Pitești începe cu o 
coloană de muncitori îmbrăcați în salopete 
care poartă cu ei drapele roșii și tricolore 
și un mare panou cu inscripția „23 Au
gust“. Cu aplauze nesfârșite este întâmpi
nată coloana muncitorilor din trestul II 
foraj care în cinstea măreței sărbători au 
depășit cu mult planul de foraj.

Trec apoi prin fața tribunei colectivele 
de muncitori din întreprinderea construc
țiilor metalice de căi ferate Pitești, „Me
talurgica”, Textila ,,11 Iunie“ și comple
xul C.F.R., care fac parte din cele 17 co
lective fruntașe care și-au îndeplinit 
pînă acum planul cincinal.

★
TG. MUREȘ. — Oamenii muncii din Re- 

giunea Autonomă Maghiară au sărbătorit 
cu nemărginită bucurie ziua de 23 August. 
Acum 11 ani au răsărit și aici zorii vieții 
noi. De atunci, oamenii muncii romîni și 
maghiari din această regiune înfrățiți în 
lupta pentru înflorirea patriei au raportat 
partidului și guvernului an de an noi și 
noi realizări.

După mitingul, la care au luat cuvîntul 
în limba romînă tov. Gh. Lungu, vicepre
ședinte al comitetului executiv al sfatului 
popular regional și în limba maghiară 
tov. Ștefan Vangarcsik, secretar al Comi
tetului regional P.M.R., cinstea de a des
chide demonstrația oamenilor muncii din 
Regiunea Autonomă Maghiară a revenit 
întreprinderilor care și-au îndeplinit pla
nul cincinal. Iată-i pe muncitorii Com
plexului C.F.R., alături de cei de la fa
brica de mobile ,,Simo Geza“ care au dat 
patriei.în cinstea zilei de 23 August 56.000 
lei acumulări socialiste peste plan. Ei se 
bucură, în această zi de sărbătoare, de 
succesele obținute. Se scandează lozinci 
în limbile romînă și maghiară, se încing 
hore și înfocate ciardașuri.

Noi transmitem urări de noi succese și 
realizări frățescului popor iugoslav, gu
vernului Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, Uniunii Comuniștilor Iugo
slavi și președintelui R.P.F.L, Iosip Broz- 
Tito.

Noi urăm poporului german succes de
plin în lupta pentru o Germanie unită, 
democratică și pașnică. Urăm Republicii 
Democrate Germane noi realizări și suc
cese. Trimitem salutul nostru guvernului 
Republicii Democrate Germane și Parti
dului Socialist Unit din Germania. 
(Aplauze).

Socotim că stabilirea de relații diplo
matice, economice și culturale între Re
publica Populară Romînă și Republica Fe
derală Germană ar servi intereselor păcii 
în Europa.

Poporul nostru manifestă o caldă sim
patie pentru marele popor indian și își 
exprimă satisfacția pentru stabilirea de 
relații diplomatice între India și Repu
blica Populară Romînă. (Aplauze).

Poporul și guvernul nostru doresc dez
voltarea legăturilor prietenești cu India, 
Egiptul, Pakistanul, Indonezia, Birmania, 
Siria și alte țări ale Asiei și Africii.

Socotim că există largi posibilități pen
tru dezvoltarea legăturilor între țara 
noastră și țările Americii latine.

Așa cum am mai avut prilejul să de
clar, guvernul romîn dorește îmbunătă
țirea relațiilor cu Turcia în interesul am
belor țări, cît Și în interesul păcii în acea
stă parte a Europei.

Guvernul romîn dorește de asemenea 
normalizarea relațiilor cu Grecia, restabi
lirea relațiilor diplomatice și dezvoltarea 
legăturilor economice și culturale între 
cele 2 țări.

Vechi legătdri de prietenie leagă po
porul nostru de popoarele francez și ita
lian. Noi sîntem pentru strângerea și dez- 
voltarea legăturilor prietenești cu popoa
rele francez și italian, pentru lărgirea 
schimburilor economice și culturale cu 
Franța și Italia.

Poporul nostru este pentru prietenie 
cu popoarele american și englez. Sîntem 
convinși că victoria spiritului de pace și 
colaborare între popoare va înlătura pie
dicile în calea întăririi legăturilor eco
nomice și culturale între țara noastră. 
Statele Unite și Anglia.

Politica noastră de strìngere a legătu
rilor de prietenie și frăție cu țările lagă
rului socialist, de dezvoltare a relațiilor 
de pace cu toate țările, de apărare a su
veranității naționale a patriei noastre, de 
vigilență față de uneltirile dușmanilor 
păcii, politică călăuzită de grija continuă 
pentru întărirea puterii patriei noastre, 
se bucură de sprijinul însuflețit al între
gului nostru popor. Aceasta este cea mai 
bună garanție a continuității și consec
venței politicii noastre externe.

Tovarăși și tovarășe,
Poporul nostru condus de partid, însu

flețit de succesele pe care le-a obținut, 
luptă cu avînt sporit pentru noi succese 
în domeniul dezvoltării economiei națio
nale și al ridicării nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor muncii, 
pentru construirea socialismului și apăra
rea păcii.

Pe acest drum luminos ne călăuzește 
nemuritoarea învățătură a lui Marx, En
gels. Lenin, Stalin.

Trăiască 23 August, ziua eliberării de 
sub jugul fascist a patriei noastre scumpe!

Trăiască eroica noastră clasă munci
toare ! Trăiască harnica noastră țărănime 
muncitoare ! Trăiască intelectualitatea 
noastră muncitoare !

Trăiască alianța frățească între clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare — 
temelia trainică a regimului democrat- 
popular !

Trăiască prietenia de nezdruncinat în
tre poporul romîn și poporul sovietic ! 
Trăiască prietenia între poporul nostru, 
popoarele Chinei populare și ale celorlalte 
țări de democrație populară ! Trăiască 
pacea și colaborarea între toate popoarele 
lumii ! (întreaga adunare se ridică în pi
cioare și ovaționează timp îndelungat).

Inițiativa a avut rezultate: 
100 hectare treierate într-o zi

Zorii zilei lui 23 August l-au găsit pe 
țăranul muncitor Ion P- Ionescu din co
muna Cocorà raionul Urziceni tot trebă
luind prin curte. își trezise din somn în
treaga familie. Nimeni nu-i știa planurile. 
Familiei sale îi spuse doar să se pregă
tească de treieriș pînă va veni cu re
zultatul de la președintele sfatului popu
lar. Spuse președintelui de sfat că vrea 
ca ziua de 23 August s-o sărbătorească 
prin muncă. Se știa prea bine că pe în
treaga lor comună mai rămăsese de 
treierat aproape 800 de hectare. La sfat 
mai sosise și țăranul muncitor Gheorghe
M. Vasile. Și el se pregătise încă de cu 
seară, împreună cu rudele lui, ca în 
această zi batozele să nu stea nici un 
minut. Timpul trebuia folosit cît mai 
bine. în această zi se prevestea un timp 
frumos. Dar nu numai Ion P. Ionescu 
sau Gheorghe M. Vasile și-au pus în plan 
ca ziua de 23 August să fie sărbătorită 
prin muncă. în comuna Cocora până în 
seara lui 22 august din cauza timpului 
nefavorabil din cele 5246 hectare cu pă- 
ioase nu erau treierate decît 4500 iar pe 
întreg raionul nu se treierase decît 30 
de mii hectare. Cu treierișul rămăsese în 
urmă din cauza timpului ploios țăranii 
muncitori din comunele Cocora. Grindu, 
Moldoveni, loan Roată și Alexeni. Restul 
țăranilor muncitori cu gospodării indivi
duale, întovărășiții și colectiviștii din ra
ion, cu 2 și 3 zile în urmă, pînă în 23 
August, terminaseră complect treierișul și 
înmagazinatul cerealelor. Inițiativa celor 
doi țărani muncitori din Cocora a fost 
îmbrățișată și de ceilalți cetățeni din co
mună. La cele 10 batoze din comună au 
și fost organizate cete pentru treieriș. 
Pînă seara tîrziu pe întreaga comună au 
fost treierate peste 100 de hectare cu grâu. 
Cu același avînt au muncit și țăranii 
muncitori din comunele care nu termi
naseră treierișul. Alături de țăranii mun
citori, echipele de utemiști din Alexeni, 
loan Roată, Moldoveni, și Grindu, au 
treierat pînă seara peste 300 de hectare 
grîu.

(Urmare din pag. 3-a)

fundamentale și năzuințelor oamenilor 
muncii spre pace și prietenie între po
poare.

Uniunea Sovietică consideră lupta pen
tru consolidarea păcii drept principalul 
său scop pe arena internațională. Po
poarele din toate țările globului pămîn- 
tesc văd că guvernul sovietic nu-și pre 
cupețește eforturile pentru apărarea păcii, 
că el tinde sincer spre continua slăbire a 
încordării internaționale. Adevărul des 
pre politica noastră externă de pace este 
mult mai puternic decît minciunile ziare
lor reacționare care continuă cìntecele lor 
vechi despre „amenințarea sovietică”. 
Adevărul este mai luminos decît soarele 
și el își va croi drumul spre inimile tutu
ror oamenilor dornici de pace ! (Aplauze 
prelungite).

Tovarăși !
Succesele obținute pe calea însănătoșirii 

situației internaționale și slăbirii încordă-

MESAjUL ADUNĂRII FESTIVE

Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice,

Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.
Cu prilejul celei de-a 11-a aniversări a eliberării Romîniei 

de către invincibila armată sovietică și a doborîrii dictaturii 
fasciste de către forțele patriotice populare, oamenii muncii din 
București, întruniți în adunare festivă, trimit din adîr.cul ini
mii lor un fierbinte salut marelui popor sovietic. Comitetului 
Central al gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice 
șl guvernului sovietic.

Ziua de 23 August a deschis poporului nostru perspectiva 
luminoasă a unei vieți noi, i-a dat posibilitatea de a-și lua 
soarta în propriile sale mîini și de a păși pe calea construirii 
socialismului. Oamenii muncii din patria noastră își vor aminti 
totdeauna cu dragoste și adîncă recunoștință de jertfa eroică 
a ostașilor sovietici, care și-au vărsat sîngele în lupta pentru 
izgonirea cotropitorilor fasciști, pentru eliberarea tării noastre, 
pentru pacea și libertatea popoarelor. Ziua de 23 August va ră- 
mîne în veci un simbol al prieteniei de nezdruncinat a poporu
lui romîn cu marele popor sovietic.

în anii puterii populare oamenii muncii din orașele și satele 
țării noastre, conduși de Partidul Muncitoresc Romîn, au cules 
roade bogate ale muncii lor pline de abnegație.

Poporul nostru muncitor este conștient că eforturile pe care 
le-a depus pentru lichidarea înapoierii de veacuri a tării și 
construirea unei vieți noi îmbelșugate nu ar fi putut da re
zultatele de care se bucură astăzi fără ajutorul multilateral 
și frățesc acordat de marea Uniune Sovietică Cu prilejul adu
nării noastre de astăzi, exprimăm încă odată mulțumirile și 
recunoștința fierbinte pentru acest ajutor frățesc.

Oamenii muncii din patria noastră vor urma neabătut și în 
viitor calea leninistă de construire a socialismului.

Profund interesat în menținerea și consolidarea păcii, po
porul romîn salută cu bucurie succesele pe linia slăbirii încor
dării în relațiile internaționale. Poporul nostru salută și spri
jină călduros eforturile consecvente depuse de Uniunea Sovie
tică în vederea consolidării păcii între popoare. Muncind neobo
sit pentru continua dezvoltare a economiei naționale pe drumul 
socialismului, poporul romîn este hotărît ca alături de po
poarele Uniunii Sovietice, Chinei populare și ale celorlalte 
țări de democrație populară și alături de sutele de milioane 
de oameni iubitori de pace din lumea întreagă să continue în 
mod activ lupta pentru slăbirea mai departe a încordării 
internaționale, pentru asigurarea unei păci trainice.

Sărbătorind cea de-a 11-a aniversare a zilei de 23 August, 
oamenii muncii din patria noastră își exprimă hotărîrea fermă 
de a păstra și întări prietenia veșnică cu poporul sovietic.

Trăiască Uniunea Sovietică, marea noastră prietenă și elibe
ratoare, bastionul păcii si libertății popoarelor I

Trăiască gloriosul popor sovietic, constructor al comunis
mului 1

Trăiască marele Partid Comunist al Uniunii Sovietice și Co
mitetul său Central I

Trăiască guvernul Uniunii Sovietice I
Trăiască și înflorească în veci prietenia dintre popoarele 

romîn și sovietic 1

Depuneri de coroane de flori la Monumentul
Eroilor Sovietici

Luni dimineața, cu prilejul sărbătoririi' 
celei de-a 11-a aniversări a eliberării Ro
mîniei de sub jugul fascist, la Monumen
tul Eroilor Sovietici din Piața Victoriei 
au fost depuse coroane de flori.

La solemnitate au participat tovarășii • 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol, I. Chișinevschi, Chivu Stoica, Al 
Moghioroș, general de armată Emil Bod- 
năraș, Miron Constantinescu, P. Eorilă, 
C. Pîrvulescu, D. Coliu, general locotenent 
Al. Drăghici, I. Fazekaș, S. Bughici, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului, ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, demnitari de 
stat, conducători ai organizațiilor oameni
lor muncii, oameni ai științei și artei, 
muncitori din întreprinderile Bucureș- 
t lutul.

De asemenea au participat: general lo
cotenent L. Sălăjan, general locotenent I. 
Tutoveanu, general maior C. Mănescu,

Depunem de coroane de Hori în memoria ostașilor romîni căzuți 
în lupta pentru eliberarea patriei

Luni dimineața, cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului romîn, ziua de 23 
August, în fața Academiei Militare, unde 
se află așezată placa comemorativă unde 
se va ridica Monumentul Ostașilor Ro
mîni căzuți în lupta pentru eliberarea pa
triei de sub jugul fascist, s-au depus co
roane de flori.

La solemnitate au participat tovarășii: 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol, I. Chișinevschi, Chivu Stoica, Al. 
Moghioroș, generai de armată Emil Bod- 
năraș, Miron Constantinescu, P. Borilă, 
C. Pîrvulescu, D. Coliu, general locotenent 
Al. Drăghici, I. Fazekaș, S. Bughici, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului, ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducători ai institu
țiilor centrale, ai organizațiilor de masă, 
oameni de știință și cultură, oameni al 
muncii din întreprinderile Capitalei.

De asemenea au participat : general lo-

Depunerea unor coroane de flori la cimitirul ostașilor britanici căzuți 
în lupta împotriva fascismului

Luni după-amiază, cu prilejul sărbăto
rii nați.-v-.ale a poporului romîn — 23 Au
gust — au fost depuse coroane de flori la 
cimitirul ostașilor armatei britanice, că- 
zuți în lupta împotriva fascismului-

La solemnitate au participat tovarășii : 
Gh. Gheorghiu-Dej, Gh. Apostol, general 
de armată Emil Bodnăraș, general loco
tenent Al. Drăghici, S. Bughici, M. Mujic, 
Ion Pas, C. Loncear, Gh. Hoss-u, C. Po- 
pescu, M. Florescu, D. Simulescu, I. Du
mitru. Gh. Cioară, membri ai guvernului. 
Ștefan Bălan, președintele Sfatului Popu
lar al Capitalei, generali și ofițeri su
periori.

Au luat parte membri ai delegațiilor gu
vernamentale care participă la sărbători
rea zilei de 23 August și membrii corpului 
diplomatic.

La cimitir se afla aliniată o companie de 
onoare cu muzică și drapel.

La sosire, conducătorii partidului și gu
vernului, în frunte cu președintele Con

rii în relațiile dintre state sânt incontes
tabile. Trebuie însă să apreciem în mod 
lucid aceste succese. Vor mai exista nu
meroase greutăți. In lume sînt forțe care 
împiedică și vor căuta să împiedice atin
gerea acestui scop măreț- Sînt necesare 
uriașe eforturi, e nevoie de perseverență 
și de’ dîrzenie în lupta pentru cauza păcii 
și securității popoarelor Toate acestea ne 
obligă să continuăm lupta pentru întări
rea forței țărilor noastre, să nu precupe
țim forțele și mijloacele pentru dezvolta
rea și întărirea economiei noastre, să lup
tăm cu energie neobosită pentru îndepli
nirea și depășirea planurilor noastre de 
producție.

Dragi tovarăși și prieteni I
Permiteți-mi să-mi exprim deplina în

credere că oamenii muncii din România 
populară vor obține în viitorul apropiat 
noi succese remarcabile în construirea so
cialismului, în lupta pentru ridicarea 
necontenită a nivelului lor material și 
cultural, în lupta pentru victoria socialis
mului. Chezășia în această direcție este 

general maior C. Lupescu, alți generali 
activi și de rezervă, ofițeri superiori și 
inferiori și ostași din M.F.A. și M.A.I.

Au fost de față din partea U.R.S.S. —
N. S. Hrușciov, reprezentantul U.R.S.S., 
prim secretar al C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, membru în Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.Ș.S., de
legațiile guvernamentale din țările prie
tene, care participă la sărbătorirea lui 
23 August, și membrii corpului diplo
matic.

O companie de onoare cu muzică și dra
pel dă onorul. Tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, N. S. Hrușciov și dr. Petru Groza trec 
în revistă compania.

Fanfara intonează Imnurile de Stat al® 
R.P.R. și U.R.S.S.

A început, apoi solemnitatea depunerii 
coroanelor la Monumentul Eroilor Sovie
tici.

Au fost depuse coroane din partea Con
siliului de Miniștri al R.P.R., a C.C. al 

ootenent L. Sălăjan, general locotenent 
I. Tutoveanu, general maior C. Mă- 
nescu, general maior C. Lupescu, alți 
generali activi și de rezervă, ofițeri su
periori și inferiori și ostași din M.F.A. și
M. A.I.

Au fost de față din partea U.R.S.S.
N. S. Hrușciov, reprezentantul U.R.S.S., 
prim secretar al C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, membru în Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., de
legațiile guvernamentale din țările prie
tene, care participă la sărbătorirea zilei 
de 23 August, și membrii corpului diplo
matic.

O companie de onoare cu muzică și dra
pel dă onorul.

Fanfara intonează Imnul de Stat al 
R.P.R.

Se depun apoi coroane de flori.
Au fost depuse coroane din partea Con

siliului de Miniștri al R.P.R. și a C. C.

siliului de Miniștri a-1 R- P. R-, Gh- 
Gheorghiu-Dej, au fost întîmpinați de în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al Marii 
Britanii. H. C. Hainworth, de atașatul 
militar, colonel Albert W. Ward, și atașa
tul aerului grp. cpt. Joseph S. Kennedy.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a evocat 
lupta dusă de ostașii armatei britanice 
împotriva fascismului. Mulțumind pentru 
cinstirea adusă militarilor britanici că
zuți, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
H. C. Hainworth a spus că apreciază 
mult organizarea acestei solemnități.

Reprezentantul diplomatic al Marii Bri
tanii a întîmpinat apoi pe N. S. Hrușciov, 
care a venit să ia parte la solemnitate, 
mulțumindu-i pentru prezența sa. N. S. 
Hrușciov a omagiat amintirea vitejilor 
ostași ai armatei britanice căzuți în lupta 
comună împotriva fascismului german.

Fanfara intonează Imnurile de Stat ale 
R.P.R. și Marii Britanii.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Gh. 

inepuizabila energie creatoare a poporului 
român, alianța tot mal puternică dintre 
clasa muncitoare și țărănime, conducerea 
înțeleaptă și încercată a Partidului Mun
citoresc Romîn, prietenia și alianța fră
țească cu popoarele Uniunii Sovietice și 
ale celorlalte țări ale lagărului democratic.

Permiteți-mi, în ziua glorioasei voastre 
sărbători naționale, să urez poporului ro
mîn frate, harnic și talentat, noi și mari 
succese în construirea socialismului în mi
nunata voastră țară. (Aplauze prelungite).

Trăiască Republica Populară Romînă li
beră și independentă I

Trăiască guvernul popular al Romîniei 1 
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn — 

organizatorul și inspiratorul tuturor vic
toriilor poporului romîn !

Să se întărească și să înflorească priete
nia de nezdruncinat între poporul romîn 
și poporul sovietic ! (întreaga adunare se 
ridică în picioare și ovaționează puternic. 
Minute în șir asistenta aclamă în cinstea 
Uniunii Sovietice).

P. M. R., din partea Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., a Forțelor 
Armate ale R.P.R., C.C.S., Prezidiului 
Academiei R.P.R.. A.R.L.U.S., C.C. al
U.T.M., a Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și a Sfatului Popular al 
Capitalei, din partea mai multor mari în
treprinderi din Capitală. Un grup de pio
nieri a adus buchete de flori.

Au depus de asemenea coroane de flori 
delegațiile guvernamentale ale : U.R.S.S., 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, R. Ceho
slovace, R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, 
R. D. Germane, R. P. Polone, R. P. Un
gare ; s-au depus coroane din partea Am
basadei R.P.F. Iugoslavia, din partea le
gației Israelului, din partea atașatului mi
litar al R. P. F. Iugoslavia la București.

In fața monumentului a defilat apoi 
compania de onoare cu muzică și drapel.

(Agerpres)

al P.M.R., din partea Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., a Forțelor 
Armate ale R.P.R., C.C.S., Prezidiului
Academiei R.P.R., A.R.L.U.S., C C. al
U.T.M., a Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și a Sfatului popular al 
Capitalei, din partea marilor întreprin
deri ale Capitalei. Un grup de pionieri 
a adus buchete de flori.

Au depus de asemenea coroane de flori 
delegațiile guvernamentale ale U.R.S.S., 
R. P Albania, R. P. Bulgaria, R. Ceho
slovace, R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, 
R. D. Germane, R. P. Polone. R. P Un
gare ; s-au depus coroane din partea am
basadei R.P.F. Iugoslavia, din partea le
gației Israelului, din partea atașatului mi
litar al R.P.F. Iugoslavia la București.

în fața plăcii comemorative defilează 
apoi compania de onoare cu muzică și 
drapel.

(Agerpres)

Apostol și general de armată Emil Bodnă
raș au depus o coroană din partea Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne.

A depus o coroană de flori tovarășul 
N. S. Hrușciov, reprezentantul U.R.S.S. 
la sărbătorirea zilei eliberării Romîniei, 
prim secretar al C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, membru în Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Au depus o coroană de flori însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Marii Britani! 
H. C. Hainworth, împreună cu atașații 
militari.

Cei prezenți au primit apoi defilarea 
companiei de onoare.

(Agerpres) 
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TELEGRAME
Tovarășului dr. PETRU GROZA 

președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Tovarășului S1MI0N BUGHICI
ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romine

l.l.

Cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a eliberării României, avem onoarea ca In 
numele guvernului Republicii Populare Chineze și al poporului nostru să vă transmi
tem dvs. și prin dvs. guvernului și poporului Republicii Populare Romîne, cele mai 
calde și sincere felicitări.

Guvernul Republicii Populare Chineze și poporul chinez urmăresc cu admirație 
și imensă bucurie mărețele realizări ale Republicii Populare Romîne obținute în cei 
unsprezece ani în opera de construire a socialismului sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Român.

Aceste realizări au contribuit la întărirea forțelor lagărului păcii, democrației 
șl socialismului, în fruntea căruia se află Uniunea Sovietică.

Urăm poporului frate romin noi succese în întărirea și înflorirea patriei sale 
și în apărarea păcii în Europa și în toată lumea.

Să crească și să se întărească zi de zi prietenia de nezdruncinat a celor două 
țări — a Republicii Populare Chineze și a Republicii Populare Romîne.

Președintele Republicii Populare Chineze 
MAO ȚZE-DUN

Președintele Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din întreaga Chină 

LIU ȘAO-ȚI
Premierul Consiliului de Stat șl Ministrul 

Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze 
CIU EN LAI

Excelenței sale dr. PETRU GROZA 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul aniversării eliberării Romîniel, am marea plăcere de a transmite 
Excelenței Voastre și prin dvs. guvernului și poporului român cele mai cordiale sa
lutări din partea guvernului și poporului Indiei și din partea mea personal, împreună 
cu cele mai bune urări pentru prosperitatea și bunăstarea poporului romîn. Sper că 
legăturile de prietenie dintre cele două țări ale noastre, care au devenit deja mai 
strînse prin schimbul fericit de reprezentanțe diplomatice din acest an, vor fi întă
rite și pe mai departe în anii următori.

RAJENDRA PRASAD

Tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București
Cu ocazia sărbătorii naționale, cea de-a 11-a aniversare a eliberării Romîniei 

de către glorioasa Armată Sovietică, vă trimit în numele Consiliului de Stat, al 
guvernului Republicii Populare Polone, al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și ®1 întregului popor polonez cele mai sincere felicitări 
frățești și salutări, dvs., Prezidiului Marii Adunări Naționale, guvernului Repu
blicii Populare Romîne, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și 
întregului popor romîn.

Poporul polonez urmărește cu un sentiment de adîncă simpatie mărețele suc
cese ale poporului frate romîn obținute în construirea pașnică a socialismului, în 
dezvoltarea economiei naționale, în domeniul realizărilor socialiste pe tărîm 
cultural.

Din toată inima vă dorim, dragi tovarăși, noi și însemnate succese în lupta 
pentru socialism, pentru o colaborare pașnică între toate popoarele, pentru dez
voltarea Republicii Populare Romîne.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone 

JOSEF CYRANKIEVICZ
------------------------ e>------------------------

Marea serbare de Ia Snagov pentru școlari și pionieri
în după amiaza zilei de 24 august. Co

mitetul Central U.T.M. și Comitetul Oră
șenesc București al P.M.R. au organizat în 
parcul de la Snagov al casei de oaspeți a 
guvernului o mare serbare pentru șco
lari și pionieri la care au participat mii 
de copii.

Pe estrade anume amenajate, pe malul 
lacului și pe o estradă plutitoare pe lacul 
Snagov s-a desfășurat un bogat și variat 
program artistic la care și-au dat con
cursul Ansamblul Teatrului de Operă și 
Balet R.P.R., Teatrul de păpuși al Ca
sei Centrale a Armatei. Circul de stat,

Ansamblul artistic al Sfatului Popular el 
Capitalei, o orchestră de muzică populară 
și artistul Mircea Crișan.

Au fost prezentate filme artistice pen
tru copii.

Pionierii și școlarii au făcut plimbări cu 
vaporașe pe frumosul lac al Snagovului.

Seara s-a desfășurat un grandios foc de 
artificii care împreună cu lumina colorată 
a reflectoarelor au învăluit serbarea co
piilor într-o adevărată feerie de basme.

Ei au petrecut de sărbătoarea eliberă
rii naționale a poporului nostru ceasuri de 
neuitat.

Vizitele tovarășului N. S. Hrușciov
Tovarășul N. S. Hrușciov, prim secre

tar al C. C. al P. C. U. S. membru în Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. care 
este oaspetele țării noastre la cea de-a 
11-a aniversare a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, însoțit de tovarășii 
Gh. Gheorghiu-Dej, Gh. Apostol, I. Chi- 
șinevschi, Chivu Stoica și Miron Constan- 
tinesCu, au vizitat miercuri uzinele ..Ernst 
Thăllman“ și uzinele ,.Steagul Roșu’’ din 
Orașul Stalin.

în timpul vizitei la uzinele „Ernst 
Thiăllman”, tovarășul N. S. Hrușciov e 
urmărit desfășurarea producției, a stat de 
vorbă cu muncitorii, inginerii și tehni
cienii.

La uzinele „Steagul Roșu”, tovarășul 
N. S. Hrușciov și conducătorii partidului 
și guvernului au fost întâmpinați de un 
grup de muncitori, ingineri și funcționari 
în frunte cu directorul uzinei, tov. Gh. 
Rădoi.

De-a lungul drumului spre Orașul 
Stalin, tovarășul N. S. Hrușciov și con
ducătorii partidului și guvernului au fost 
salutați cu căldură de către oamenii mun
cii din orașe și sate, care au manifestat 
puternic pentru marea prietenie de ne
zdruncinat dintre popoarele romîn și so- 

(Agerpres).

Hotârîrea guvernului Cehoslovaciei 
cu privire la reducerea efectivului armatei

PRAGA 24 (Agerpres). — Ceteka trans
mite:

In ședința sa din 24 august, guvernul 
Republicii Cehoslovace a adoptat urmă
toarea hotărîre:

Pornind de la faptul că rezultatele con
ferinței de la Geneva a șefilor guvernelor 
celor patru puteri și evenimentele din ul
tima vreme au contribuit și contribuie la

o anumită îmbunătățire a situației inter
naționale și luînd în considerație Intere
sele slăbirii continue a încordării Inter
naționale și stabilirii încrederii între 
state, Guvernul Republicii Cehoslovace 
hotărăște să reducă efectivul armatei ce
hoslovace cu 34.000 de oameni pînă la 
data de 28 decembrie a. c.

O

Comunicatul seefiei pentru Europa a secretariatului O. N. U.
GENEVA 22 (Agerpres). — TASS trans

mite : Centrul de informație a secției pen
tru Europa a secretariatului O,N.U. a dat 
publicității următorul comunicat :

„După încheierea conferinței interna
ționale pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice, experții din Canada, 
Cehoslovacia. Franța, U.R.S.S., Anglia și 
Statele Unite ale Americii se vor întîlni 
peste cîteva zile la Geneva pentru a dis
cuta aspectele tehnice ale asigurării folo-

sirii energiei atomice în scopuri pașnice. 
Ședințele grupului de experți vor fi se
crete“.

La lucrările grupului de experți din 
partea Uniunii Sovietice vor participa 
academicianul D. V. Skobelțîn, membru 
corespondent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., V. S. Emelianov, acad A. P. 
Vinogradov, prof. V. V. Vladimirski și 
A A. Soldatov.

Scurte știri
•4» La 21 august delegația parlamentară a Scup. 

șcinei Populare Federative a R.P.F. Iugoslavia, care 
a vizitat Uniunea Sovietică timp de trei săptă- 
mîni la invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
s-a înapoiat cu un avion special la Belgrad.

După o ședere de o îună de zile în Uniunea 
Sovietică, delegația agricolă americană. în frunte 
cu William Lambert, a părăsit Moscova în dimi
neața zilei de 21 august plecînd pe calea aerului 
spre patrie.

Guvernul sovietic, prtn intermediul ambasadei 
U.R.S.S. în Norvegia, a transmis primului minis
tru. Einar G. Gerhardsen și doamnei Gerhardsen 
invitația de a vizita în toamna aceasta Uniunea So„ 
vietică.

Primul ministru a acceptat cu gratitudine Invitația.
•<* Cu prilejul închiderii expoziției de tablouri ale 

Galeriei din Diesda și în legătură cu predarea ta. 
blourilor Republicii Democrate Germane, la 23 Au
gust a sosit la Moscova delegația guvernamentală 
a Republicii Democrate Germane, în frunte cu 
Lothar Boiz, locțiitor al primului ministru și minis
trul Afacerilor Externe al R.D. Germane.

La 22 august a fost semnat la Pekin un acord 
comercial între Republica Populară Chineză și Egipt. 
Totodată a fost semnat un protocol cu privire la li
vrările de mărfuri în cadrul acestui acord pe exer. 
citiul financiar 1955-1956.

l.a 23 august a fost dat publicității la Londra 
următorul comunicat comun cu privire la tratativele 
sovieto-japoneze :

In ședința din 23 august a continuat schimbul de 
păreri dintre reprezentantul U.R.S.S., I. A. Malik, 
și reprezentantul .laooniei. Siuniti Mațumoto, în pro. 
blemele normalizării relațiilor sovieto-japoneze.

Următoarea ședință a fost fixată pentru 30 au
gust.

'A La 23 august a avut loc o nouă ședință a am. 
basadorilor Republicii Populare Chineze și State, 
lor Unite ale Americii.

fn cadrul ședinței a continuat discutarea pro
blemei repatrierii persoanelor civile de către cele 
două părfi.

Următoarea ședință va avea loc la 25 august.

Publicăm in continuare cuvîntările rostite la adunarea festivă pentru sărbă
torirea celei de a 11-a aniversări a eliberării Romîniei, care a avut loc in după- 
amiaza zilei de 22 august în sala Teatrului de Operă șl Balet al R.P.R.:

Cuvîntarea lui Rita Marko,
conducătorul delegației guvernamentale a R. P. Albania

După ce a transmis poporului rom’n un 
călduros salut, vorbitorul a evocat victo
riile dobîndite de poporul romîn în toate 
domeniile, în anii scurși de la eliberare.

Poporul albanez — a spus conducătorul 
delegației guvernamentale a R.P. Albania 
— urmărește cu simpatie succesele Repu
blicii Populare Romîne și îi urează din 
toată inima să obțină succese și mai mari 
în viitor.

Vorbitorul a arătat apoi că poporul al
banez are în poporul romîn un vechi și 
devotat prieten. Ca și poporul romîn, po
porul albanez a luptat încontinuu în tre
cut pentru independența națională, pen
tru libertate și pentru drepturile munci
torilor și ale țăranilor. Astăzi, aceste po
poare luptă cot la cot, împreună cu cele
lalte popoare iubitoare de pace în frunte

cu Uniunea Sovietică, pentru pace, demo
crație și socialism.

In continuare, conducătorul delegației 
guvernamentale a R.P. Albania a arătat 
că, în trecut, un șir întreg de vestiți pa- 
trioți albanezi nevoiți să se refugieze, au 
găsit o primire frățească în mijlocul po
porului romîn. Astfel, ci au nutut să-și 
continue lupta pentru cauza eliberării 
naționale. Niciodată poporul nostru nu va 
uita și va fi întotdeauna recunoscător po
porului romîn pentru ajutorul acordat în 
trecut și pentru cel de astăzi — în con
struirea bazelor socialismului în țara noa
stră — a spus vorbitorul.

Popoarele albanez și romîn pășesc pe 
aceeași cale a construirii socialismului. 
Nu încape nici o îndoială că eforturile lor 
vor fi încununate în viitor de succese și 
mal mari.

Europa, pact propus de Uniunea Sovie
tică. Această cale, pe care o cer și toate 
forțele iubitoare de pace și democrație 
ale poporului german, ar crea condiții 
reale pentru restabilirea unității națio
nale a poporului german pe o bază cu 
adevărat democratică.

Sîntem fericiți și adînc recunoscători 
pentru faptul că în această luptă, po
porul romîn împreună cu toate popoarele 
marelui lagăr al păcii, în frunte cu Uniu
nea Sovietică, sînt alături de noi.

Voi, prieteni dragi, puteți fi încredin
țați că oamenii muncii, toți oamenii iu
bitori de pace din rîndurile poporului 
nostru, în frunte cu clasa muncitoare, se 
vor strădui din răsputeri să înfăptuiască

democrația și progresul în întreaga Ger
manie ca și în Republica Democrată Ger
mană, contribuind astfel la asigurarea 
păcii.

In marea luptă pentru apărarea păcii 
și crearea unei Germanii unite, democra
tice, prietenia între poporul romîn și po
porul german are o mare însemnătate.

De aceea, întărirea continuă a acestei 
prietenii constituie Un principiu nestră
mutat al politicii statului nostru al mun
citorilor și țăranilor, fiind o cauză scum
pă a întregului popor german.

Uniți în lagărul democrației și al păcii, 
alături de marea Uniune Sovietică, și în 
strînsă legătură cu ea, vom obține suc
cese tot mai mari în construirea socialis
mului, în lupta pentru pace.

Cuvîntarea lui Tegib,
conducătorul delegației guvernamentale a R. P. Mongole

Cuvîntarea lui Ivan Mihailov,
conducătorul delegației

Din însărcinarea și în numele Comite
tului Central al Partidului Comun'st Bul
gar și al guvernului popular vă felicit din 
toată inima pe dv. și prin dv. întreg po
porul romîn cu ocazia împlinirii a 11 ani 
de la eliberarea Romîniei de către glo
rioasa armată sovietică și a răsturnării 
dictaturii fasciste de către forțele popu
lare patriotice, conduse de gloriosul partid 
comunist.

Poporul bulgar — a continuat vorbito
rul — care nutrește poporului romîn — 
frate sentimente de cea mai adîncă simpa
tie, urmărește cu viu interes succesele dv. 
în toate sectoarele vieții economice și cul
turale ale țării. El întîmpină fiecare suc
ces al dv., fiecare nouă victorie pe frontul 
construcției socialiste, ca o victorie a lui, 
ca un succes al lui; el se bucură din toată 
inima, întrucît vede în aceasta un nou 
aport în consolidarea forțelor păcii, de
mocrației și socialismului.

guvernamentale a R. P. Bulgaria
între cele două popoare ale noastre, 

vrednice și iubitoare de pace, există o 
prietenie seculară. în memoria popoare
lor noastre este trează conștiința luptei lor 
comune pentru libertate și independență 
națională, consfințită prin sîngele vărsat 
de frații rcmîni la Grivița și Plevna. 
Această prietenie s-a cimentat mai mult 
în timpul războiului de Apărare a Patriei, 
cînd, umăr la umăr cu glorioasa armată 
sovietică, ostașii bulgari și romîni au dat 
prinosul lor la definitiva distrugere a 
hoardelor hitleriste. Azi această prietenie 
este șl mai strînsă, datorită prieteniei noa
stre comune cu Uniunea Sovietică și înflo
rește sub semnul năzuințelor și eforturilor 
noastre comune în lupta pentru pace și 
socialism.

în încheiere, vorbitorul a adresat po
porului romîn calde urări din partea po
porului bulgar.

După cuvintele de salut adresate po
porului romîn, vorbitorul s-a ocupat de 
succesele dobîndite de oamenii muncii din 
R.P.R. în munca de construcție pașnică.

Succesele remarcabile, obținute de vi
teazul și harnicul popor romîn, bucură 
sincer pe toți prietenii săi credincioș', 
printre care se numără și oamenii muncii 
din R. P. Mongolă — a spus conducătorul 
delegației guvernamentale a R. P. Mon
gole.

Trainica prietenie frățească și colabo
rarea între popoarele țărilor lagărului so
cialist se dezvoltă și se consolidează tot

mai mult spre binele popoarelor noastre, 
spre binele păcii generale. Niciodată încă 
lagărul păcii și al socialismului, în frun- 
tea căruia se află marea Uniune Sovie
tică, n-a fost atît de puternic, monolit și 
strîns unit ca în prezent.

Permiteți-mi, tovarăși, ca de ziua Sărbă
torii voastre naționale să urez încă odată 
poporului romîn prieten noi succese în 
lupta sa .pentru înflorirea statului romîn 
democrat-popular, pentru construirea so
cialismului, în lupta sa pentru pace și se
curitate în toată lumea.

Cuvîntarea lui Franciszek Jozwiak,
conducătorul delegației guvernamentale a R. P. Polone

Cuvîntarea lui Vaclav Skoda,
conducătorul delegației guvernamentale a R. Cehoslovace
Permiteți-mi ca, în numele guvernului 

și popoarelor Republicii Cehoslovace de- 
mocrat-populare, să vă transmit dumnea
voastră șî întregului popor romîn salu
tări cordiale și sincere felicitări cu oca
zia celei de-a 11-a aniversări a eliberării 
Romîniei.

Popoarele cehoslovac și romîn — a 
continuat dr. Vaclav Skoda — sînt le
gate printr-o alianță veche, de nezdrunci
nat. Poporul Cehoslovaciei urmărește cu 
un sentiment de bucurie, admirație și 
mîndrie remarcabilele succese ale po
porului romîn care, sub conducerea în
cercată a Partidului Muncitoresc Romîn, 
rezolvă cu curaj toate sarcinile construc
ției socialiste.

Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
guvernul Frontului Național și întregul 
nostru popor muncitor vor întări și adînci 
și pe viitor prietenia și colaborarea cu 
poporul-frate romîn, precum și cu toate 
celelalte țări frățești ale lagărului păcii. 
Noi sîntem c°nștienți de faptul că priete

nia și colaborarea tot mai strînsă dintre 
statele noastre, bazate pe învățătura 
nemuritoare a lui Marx, Engels, Lenin și 
Stalin, s'înt cea mai bună garanție a vic
toriei socialismului în țările noastre și 
totodată o contribuție importantă la efor
turile tuturor popoarelor iubitoare de 
pace, pentru triumful păcii în lumea în
treagă.

întregul nostru popor urmărește cu 
bucurie rezultatele deosebite obținute în 
ultimul timp în eforturile îndreptate spre 
rezolvarea problemelor internaționale des
chise și spre crearea și întărirea încrederii 
între state, indiferent de sistemul lor social, 
rezultate care se dațoresc îndeosebi ma
rii inițiative pașnice și clarvăzătoare a 
Uniunii Sovietice. Cehoslovacia, în cola
borare frățească cu celelalte țări iubi
toare de pace, depune toate eforturile 
pentru triumful păcii și colaborării in
ternaționale.

Trăiască pacea și colaborarea între po
poare I

Permiteți-mi ca în ziua marii sărbători 
a eliberării țării voastre să vă transmit 
din partea guvernului Republicii Populare 
Polone, din partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, din 
partea poporului polonez, cele mai cordiale 
salutări frățești.

Poporul polonez — a spus mal departe 
vorbitorul— urmărește cu interes minuna
tele succese, pe care în decurs de 11 ani 
de libertate le-a dobîndit poporul romîin 
în domeniul vieții politice, economice și 
culturale. Succesele poporului romîn sînt 
succesele noastre, victoriile poporului ro
mîn sînt victoriile noastre.

Colaborarea noastră se bazează pe fun
damentul trainic al alianței și prieteniei 
de neclintit a popoarelor noastre cu ma
rea Uniune Sovietică, ale cărei forțe 
dezrobitoare au adus libertatea ambe
lor noastre țări și al cărei ajutor frățesc 
a permis realizarea succeselor cu care 
astăzi se mândresc popoarele noastre.

Nimic nu unește atît de mult popoarele, 
nu întărește colaborarea lor, solidaritatea 
lor, prietenia lor — ca tezaurul comun de 
idei al marx’sm-leninismului.

Poporul romîn și poporul polonez pășesc 
azi umăr la umăr pe aceeași cale a con
struirii socialismului, pe aceeași cale a

luptei pentru pace și securitate tn Eu
ropa.

Cu mîndrie și satisfacție profundă — ai 
arătat mai depairte conducătorul delega
ției guvernamentale a R P. Polone — 
constatăm că eforturile persistente ale 
lagărului păcii și, în primul rând ale 
U-R.S-S. în direcția destinderii interna
ționale, aduc rezultate din ce în ce mal 
evidente și mai concrete. învinge ideea 
conviețuirii pașnice și a colaborării paș
nice a popoarelor, idee care stă la baza 
politiciii noastre. O dovadă grăitoare au 
fost discuțiile de la Geneva, care au des
chis o nouă etapă în relațiile interna
ționale.

Cu o sinceră bucurie au salutat po
poarele noastre restabilirea relațiilor 
bune și prietenești cu Republica Popu
lară Federativă Iugoslavia. Normalizarea 
relațiilor U.R.S.S. și a țărilor de democra. 
ție populară cu Iugoslavia are o deose
bită importanță, contribuind la slăbirea 
încordării în relațiile internaționale. Co
laborarea strînsă și cordială a popoarelor 
noastre cu Iugoslavia servește cauzei pă
cii și socialismului.

Conducătorul delegației guvernamen
tale a R.P. Polone și-a încheiat cuvîn
tarea adresînd calde cuvinte de salut Și 
urări frățești poporului romîn.

Cuvîntarea lui Hidas Istvan,
conducătorul delegației guvernamentale a R. P. Ungare

Cuvîntarea lui Ke Bo-nian,
ambasadorul R. P. Chineze în R. P. R.

îngăduițiHmî ca, în numele poporului 
chinez, al Partidului Comunist Chinez și 
al Guvernului Republicii Populare Chineze, 
să transmit poporului romîn, Partidului 
Muncitoresc Romîn și guvernului Repu
blicii Populare Romîne un salut călduros, 
cordial și frățesc cu ocazia celei de-a 11-a 
aniversări a eliberării Romîniei.

De cînd poporul romîn, cu ajutorul eroi
cei Armate Sovietice, și-a dobîndit liber
tatea, noua Romînie, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, a obținut 
mari si strălucite succese în domeniul po
litic, economic și cultural.

între poporul chinez și poporul romîn — 
a arătat mai departe vorbitorul — există 
o prietenie tradițională și de nezdruncinat, 
în deceniul al 4-lea al secolului acesta, 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, conducăto
rul poporului romîn, a sărbătorit în în
chisoare, împreună cu tovarășii săi de su
ferință, victoria Armatei Roșii Chineze în 
„marșul lung”. Victoria repurtată de po
porul romîn în ziua de 23 August 1944 a 
însuflețit poporul nostru, care ducea pe 
vremea aceea războiul de rezistență îm
potriva cotropitorilor japonezi.

După eliberare, relațiile de prietenie și 
colaborare dintre popoarele celor două 
țări ale noastre au căpătat o dezvoltare

fără precedent. Schimburile comerciale 
dintre țările noastre se dezvoltă treptat, 
temeinic, pe an ce trece. Se întărește zi 
de zi și colaborarea tehnico-științif’că 
dintre țările noastre. Se lărgește neconte
nit sfera de schimburi culturale. Prin tri
miterea de studenți, vizitele rec’proce de 
delegații, organizarea de expoziții și prin 
editarea și popularizarea publicațiilor am
belor țări, cunoașterea reciprocă și prie
tenia dintre popoarele țărilor noastre, s-au 
adâncit și mai mult. Republica Populară 
Romînă a trimis în țara noastră specialiști 
în domeniul industriei petrolifere, pentru 
a o ajuta în dezvoltarea acestei industrii. 
Poporul chinez exprimă mulțumirile sale 
poporului romîn pentru ajutorul ce 1 l-a 
acordat.

Poporul chinez — a spus ambasadorul 
R. P. Chineze — prețuiește prietenia și 
colaborarea dintre popoarele noastre. Sîn
tem convinși că prietenia cordială și aju
torul reciproc de acest fel se vor dezvolta 
tot mai mult și de acum înainte.

în încheierea cuvîntării sale, ambasa
dorul R. P. Chineze a rostit calde cuvinte 
de salut în cinstea prieteniei de nezdrun
cinat dintre Republica Populară Chineză 
și Republica Populară Română și a solida
rității forțelor păcii și democrației în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

După ce a rostit cuvinte de salut în cin
stea celei de-a 11-a aniversări a eliberării 
Romîniei, conducătorul delegației guver
namentale a R. P. Ungare a spus : Victo
ria istorică repurtată de marea Uniune 
Sovietică în cel de al doilea război mon
dial asupra fascismului hitlerist a adus li
bertate atît poporului romîn, cît și po
porului ungar. Poporul român a luptat cu 
abnegație împotriva cotropitorilor fasciști 
și alături de glorioasa armată sovietică, a 
participat în mod activ Ia eliberarea pa
triei sale, precum și la eliberarea altor 
țări. Popoarele eliberate de sub jugul fas
cist își amintesc cu recunoștință de jertfa 
acelora care au dat tot ce eu avut mai 
scump — au dat viața lor pentru liberta
tea popoarelor.

Referindu-se la prietenia trainică, de 
nezdruncinat, dintre popoarele ungar și 
romîn, vorbitorul a spus :

Colaborarea rodnică între Republica

Populară Ungară și Republica Populară 
Romînă, ajutorul lor reciproc și dezinte
resat au o mare însemnătate în constru
irea socialismului.

Prietenia popoarelor noastre are o mare 
importanță și în lupta care o duce lagă
rul păcii de 900 milioane oameni, în frun
te cu Uniunea Sovietică, pentru pacea 
omenirii și securitatea popoarelor.

Oamenii muncii unguri, ca și frații lor 
romîni, sprijină în unanimitate această 
politică. Noi dorim ca în viitor să întărim 
și mai mulf prietenia și colaborarea noa
stră cu poporul romîn, cu toata țările la
gărului păcii, ou fiecare țară care dorește 
o colaborare pașnică.

Noi dorim să muncim cu și mai mare 
consecvență și tenacitate pentru a con
tribui cu toate forțele și străduințele noa
stre la succesul marii cauze a păcii șî în
țelegerii între popoare.

Cuvîntarea rostită de He Den Suk,
conducătoarea

După ce a adresat cuvinte de salut în 
cinstea celei de-a 11-a aniversări a eli
berării României, vorbitoarea a subliniat 
succesele dobîndite de poporul romîn în 
lupta pentru construirea socialismului și 
apărarea păcii.

Lupta poporului romîn pentru construi
rea socialismului în țara sa și pentru 
pace în lumea întreagă constituie o con
tribuție prețioasă la cauza întăririi lagă
rului de neînvins al păcii, democrației și 
socialismului — a spus vorbitoarea.

Poporul coreean urmărește cu mare ad
mirație aceste strălucite succese obținute 
de poporul romîn.

Relațiile de prietenie și colaborare din
tre popoarele coreean și romîn se întă
resc și se dezvoltă din ce în ce mai mult.

în continuare, vorbitoarea a spus că

delegației guvernamentale a R. P. D. Coreene
poporul romîn, alături de popoarele ma
rii Uniuni Sovietice și ale țărilor de de
mocrație populară, a acordat poporului 
coreean un mare sprijin atît în anii răz
boiului patriotic de eliberare, cît și în 
perioada postbelică de refacere și dezvol
tare a economiei naționale.

Acest prețios ajutor — a spus vorbi
toarea — însuflețește la obținerea de noi 
victorii poporul nostru, care s-a ridicat 
la lupta pentru refacerea și dezvoltarea 
economiei naționale în perioada de după 
război, pentru unificarea pașnică a pa
triei.

în încheiere, conducătoarea delegației 
guvernamentale a R.P.D. Coreene a urat 
poporului romîn să dobîndească succese 
tot mai mari în lupta pentru construirea 
socialismului și apărarea păcii.

Cuvîntarea lui Paul Scholz,
conducătorul delegației guvernamentale

Cu prilejul măreței sărbători naționale 
vă transmit atît dv., cît și întregului po
por romîn, un salut fierbinte din partea 
guvernului, a Partidului Socialist Unit și 
a oamenilor muncii din Republica De
mocrată Germană.

Oamenii muncii din Republica Demo
crată Germană, precum și forțele pro
gresiste din întreaga Germanie urmăresc 
cu mare interes munca și realizările dv. 
Urăm cu toții poporului romîn noi și 
mari succese.

a R. D. Germane
Sărbătoarea dv. națională are loc în- 

tr-un moment cînd, datorită politicii con
secvente de pace a Uniunii Sovietice și 
datorită luptei cu succes a puternicului 
lagăr al păcii a început o destindere a 
situației internaționale, iar politica „de 
pe poziții de forță“ și a „războiului rece” 
a suferit o înfrîngere de netăgăduit.

Din ce în ce mai tare își ridică glasul 
oamenii iubitori de pace, cerînd o poli
tică a înțelegerii între popoare și încheie
rea unui pact de securitate colectivă în

★ ★
Textul scrisorii adresată de președintele R.P.F. Iugoslavia Iosip Broz Tito in 

numele Vecei Federative Executive a R.P.F. Iugoslavia cu prilejul zilei de 23 August. 
Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

GH. GHEORGHIU-DEJ
Stimate domnule președinte !

Avînd în vedere dorința dvs. exprimată în scrisoarea din 15 august 1955 ca o dele
gație guvernamentală a Republicii Populare Federative Iugoslavia să ia parte la 
sărbătorirea zilei naționale a poporului, romîn — cea de-a U-a aniversare a elibe
rării Romîniei — vă mulțumesc călduros în numele Vecei Federative Executive și 
al meu personal.

Regret că, cu toată bunăvoința, Vecea Federativă Executivă, datorită ocupațiilor 
șl a timpului scurt, nu are posibilitatea să trimită delegația sa pentru a lua parte 
la aniversarea sărbătorii naționale.

Folosesc ocazia, stimate domnule președinte, să vă exprim dvs., în numele 
popoarelor Republicii Populare Federative Iugoslavia și al meu personal, cu ocazia 
sărbătorii naționale a Romîniei sincere felicitări și cele mai bune urări pentru 
dezvoltarea pașnică și prosperitatea poporului romîn.

Vă rog, să primiți, domnule președinte, expresia deosebitului meu respect.

IOSIP BROZ TITO
președintele Republicii Populare Federative Iugoslavia

Telegrama adresată de către președintele R. D. Vietnam Ho Și Min și Fam Van 
Dong, ministrul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, cu prilejul zilei de 23 August.

Tovarășului dr. PETRU GROZA 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale

Tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Miniștri

Tovarășului SIM1ON BUGHICI 
ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne
Cu ocazia aniversării eliberării Romîniei, adresăm resnectuos tovarășului pre

ședinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, tovarășului președinte al Consi
liului de Miniștri și tovarășului ministru al Afacerilor Externe salutările noastre 
călduroase. Poporul vietnamez și guvernul R. D. Vietnam urează poporului romîn, 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului .Republicii Populare 
Romîne, cu marele ajutor al Uniunii Sovietice, multe și noi succese în opera de 
construire a socialismului — contribuție la menținerea și consolidarea păcii mon
diale. Dorim ca prietenia dintre cele două popoare ale noastre să devină din zi în 
zi tot mai strînsă.

HO ȘI MIN 
președintele Republicii și președintele Consiliului de Minhtri 

al R. D. Vietnam

FAM VAN DONG
ministru al Afacerilor Externe

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA t BacuretU. Pi«H„ScU>teil" Iei. ZJO.1O, Mm Secția serteort Tel. 7.M.SI. TIPARUL t Combltutal Pollgritlc C*»» SctotaU J. Y. »Uita*. STAS —j 34*2.52


