
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Poporul muncitor a sărbătorit 
25 August sub semnul hotărîrii 
ele a traduce în viață politica 
partidului de construire a 

socialismului

cinteia ralului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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REPORTAJE
în legătură cu sărbătorirea 

ZILEI ELIBERĂRII

Parada militară și marea demonstrație
......................

a oamenilor muncii din Capitală

Tribuna centrala in timpul demonstrației Foto: M. cioc
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.................. ........ *
înt 13 ani de cînd în acest 
cartier de la nordul Bucu- 
reștiului bubuiau aievea 

tunurile, tocmai din spre malul 
lacurilor, de unde se aud acum 
salvele de salut. Intr-o stradă 
apropiată, aleea Alexandru, se 
îmbulzea mulțime de tineri 
să-și primească banderola și 
pușca, fără a ști că peste dece
nii defilarea gărzilor muncitorești 
va deveni o tradiție. Generalii 
cu timplele albe, care acum stau 
la tribună lingă reprezentanții 
poporului muncitor, abia se cu
noșteau cu aceștia, dar țelurile 
lor, spuse la o țigară, între două 
rafale de mitralieră, se dovedeau 
a fi comune.

Iar ostașii sovietici, al căror 
monument de glorie și el nu de
parte se înalță, se apropiau cu 
fiecare zi și oră, aducînd, sub 
steagurile roșii, eliberarea.

Copiii născuți în acele zile 
sînt astăzi mari, idealurile — 
înfăptuite și pe calea înfăptuirii, 
li este dat cartierului de nord al 
Bucureștiului să strîngă în el ca 
într-o scoică, în fiecare an, ecou
rile inimilor omenești, urările pe 
care și le fac oamenii muncii la 
marile sărbători, glasurile craini
cilor de la radio care înregistrea
ză alte și alte înfăptuiri, im
nurile de luptă și aplauzele.

L-am reîntîlnit, cartierul a- 
cesta, vineri dimineață, spălat 
ca o grădină de ploaia de vară. 
La ora 8 dimineața eram în 
Viața Stalin, dominată de stema 
Republicii Populare Romine,

In tribunele din piață se află 
membri ai C.C. al P.M.R., mem
bri ai guvernului, ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, condu
cători ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință, artă și litera
tură, generali și ofițeri superiori 
activi și de rezervă ai forțelor 
armate ale R.P.R., printre care 
foști comandanți de mari unități

și numeroși participant la răz
boiul antihitlerist, șefi ai culte
lor, numeroși fruntași în muncă 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei, ziariști romîni și stră
ini.

Aici se află de asemenea 
numeroși oaspeți de peste hotare.

In piață se găsesc aliniate ba
talioanele trupelor de infanterie, 
marină, vînători de munte și gră
niceri ale forțelor noastre armate.

Sosirea conducătorilor partidu
lui și guvernului este primită cu 
puternice aplauze. In tribuna 
centrală au luat loc tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, general de 
armată Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Moghio- 
roș, Constantin Pîrvulescu, Du
mitru Coliu, Grigore Preoteasa, 
Leonte Răutu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Stefan Voitec, 
Ianoș Fazekaș, Vladimir Gheor
ghiu, Alexandru Bîrlădeanu, Flo
rian Dănălache, prim secretar 
al Comitetului Orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

Dintr-o tăcere adîncă, izbuc
nește chemarea trompetelor : 
fanfara intonează „Onorul la 
general" în timp ce două mașini 
militare deschise se întîlnesc în 
mijlocul pieții. Posturile de radio 
portative, aflate pe mașini, fac 
să răsune în eter saluturile.

Ministrul Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne, generalul colonel 
Leontin Sălăjan, primește rapor
tul comandantului parăzii, gene
ralul locotenent Alexandru Va- 
siliu. Împreună, trec apoi în re
vistă trupele aliniate pentru pa
radă. Ministrul Forțelor Armate 
felicită pe militari, care-i răs
pund cu urale.

Tov. general colonel Leontin 
Sălăjan se urcă apoi ta tribună, de 
unde rostește cuvîntul de salut
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și felicitare în numele C.C. a.1 •
P.M.R. și al guvernului R.P.R. •

Răsună acordurile imnului nos- •
tru de stat, însoțit de aclamații •
nesfîrșite. Salută marea sârbă- •
toare 21 salve de artilerie. •

Din nou trompeții — și începe •
parada militară, impresionantă •
prin dotația cu armamentul mo- •
dern ca și prin ostașii semeți, •
demni, care o alcătuiesc. •

O prelungită defilare a gărzi- •
lor muncitorești armate evocă •
trecutul lor glorios tot pe atît cit •
subliniază hotărîrea poporului •
muncitor de a-și apăra oricînd •
cuceririle. •

Bucureștenit se revarsă într-un •
fluviu continuu, în care cuvîntul *
„coloană" ne place să-l folosim •
tocmai pentru a sublinia șuvoiul •
neîntrerupt de rînduri, sudura ?
între oameni produsă de expan- *
sivitatea tinerească, îmbinarea *
între bătăile de flori și serioa- ’
sele panouri ale realizărilor, pri- *
nosul de daruri pe care demon- ?
stranții parcă le aduceau sărbă- •
torii — fructe aromate lîngă •
reactorul atomic — atît de ai- •
verse și totuși atît de apropiate •
după scopurile cărora le sînt hă- ț
răzite.

Ziua de sărbătoare nu s-a ter- • 
minat odată cu demonstrația. In ; 
piețele călcate azi de marșuri și • 
hore, acoperite de avioane cu • 
reacție, balonașe și porumbei, au • 
răsunat pînă noaptea tîrziu ecou- •
rile cîntecelor serbărilor popu- •
lare. Pe estrade, în parcuri și • 
păduri, în teatre și piețe, s-a în- ; 
cununat încă o dată o aniversare •
scumpă. •

La mulți ani — 23 August! •
Să auzim mereu tunurile tale •
numai în salve de salut! Să in- •
floreâscă mereu idealurile celor ț
care te-au făurit: libertatea, bu- •
năstarea, socialismul I •

FILIP CERBU !

Cuvîntarea tovarășului 
general colonel Leontin Sălăjan

Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și cartnici I
Tovarăși ofițeri, generali și amirali!
Oameni ai muncii din Republica Populară Ro- 

mînă!
Dragi oaspeți de peste hotare!
In numele Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn și al Guvernului Republicii Popu
lare Romîne, vă salut și vă felicit cu prilejul celei 
de a 13-a aniversări a zilei de 23 August, ziua eli
berării naționale a poporului romîn.

Acum 13 ani, la 23 August, folosind condițiile 
favorabile create de ofensiva Armatei Sovietice, 
Partidul Comunist Romîn a organizat și condus 
insurecția armată și a doborît dictatura militară 
fascistă, coordonînd acțiunile comune ale forțelor pa
triotice populare și ale soldaților, ofițerilor și gene
ralilor patrioți din armată.

Poporul romîn păstrează vie amintirea eroismului 
membrilor gărzilor patriotice și al ostașilor romîni 
care au dat dovadă de un înalt spirit de sacrificiu în 
lupta împotriva cotropitorilor fasciști. Poporul nostru 
nu va uita niciodată jertfele de sînge date de ostașii 
sovietici pe teritoriul țării noastre pentru eliberarea 
Romîniei de sub jugul fascist.

In memoria poporului romîn vor rămîne neșterse 
dîrzenia și eroismul cu care au luptat unitățile ro- 
mînești, cot la cot cu glorioasa Armată Sovietică, 
pînă la zdrobirea complectă a mașinii de război 
fasciste.

Cea de-a 13-a aniversare a eliberării Romîniei 
prilejuiește oamenilor muncii un bilanț de rodnice 
realizări obținute pe drumul construirii socialis
mului.

Clasa muncitoare, luptînd cti avînt pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor Congresului al II-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn, a obținut noi și 
însemnate realizări în opera de industrializare so
cialistă a țării, în dezvoltarea industriei grele — 
temelia întăririi continue a economiei noastre națio
nale, a creșterii nivelului de trai material și cultural 
al poporului.

Urmînd cu încredere îndemnul partidului și bucu- 
rîndu-se de sprijinul frățesc al clasei muncitoare, 
țărănimea muncitoare obține din ce în ce recolte 

mai bogate și pășește cu tot mai multă hotărîre pe 
calea transformării socialiste a agriculturii. Avem 
în prezent 16 raioane complect cooperativizate.

Se dezvoltă și se întărește tot mai mult alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare — 
sub conducerea clasei muncitoare — temelia statului 
nostru democrat-popular. Devine tot mai puternică 
prietenia și unitatea frățească dintre poporul romîn 
și minoritățile naționale.

Oamenii de știință și cultură dezvoltă și îmbogă
țesc neîncetat știința, arta și literatura cu noi crea
ții puse în slujba poporului, socialismului și păcii.

O însemnătate deosebită în construirea socialis
mului, apărarea independenței și suveranității țării 
noastre o au marele sprijin ce ni l acordă Uniunea 
Sovietică și relațiile de într-ajutorare reciprocă ce 
s-au statornicit între statele socialiste.

Succesele de însemnătate istorică dobîndite de 
poporul nostru în toate domeniile construcției so
cialiste se datoresc politicii juste a Partidului Mun
citoresc Romîn, avantgarda călită a clasei muncitoare, 
care se călăuzește neabătut după principiile marxisl- 
leniniste.

Patriotismul fierbinte al poporului nostru, unita
tea de nezdruncinat dintre partid, guvern și popor 
constituie forța și tăria Republicii Populare Romîne. 
Oamenii muncii din țara noastră consideră ca o sar
cină patriotică să contribuie Ia întărirea continuă a 
statului democrat popular — instrumentul principal 
al construirii socialismului, aî apărării libertăților și 
drepturilor cucerite de poporul romîn cu prețul a ne
numărate jertfe.

Clasa noastră muncitoare, în alianță cu țărăni
mea muncitoare, nu va permite nimănui să atenteze 
la viața nouă socialistă pe care o construim și va 
da o ripostă hotărîtă tuturor acelora care ar încerca 
să submineze puterea muncitorilor și țăranilor.

Soldații, sergenții, ofițerii și generalii Forțelor 
noastre Armate, moștenitori legitimi ai tradițiilor 
eroice de luptă pentru libertate ale poporului romîn 
răzpunzînd sentimentelor de dragoste și grijii pe 
care le-o poartă poporul muncitor, Partidul Munci
toresc Romîn și Guvernul Republicii Populare Ro
mîne, își ridică neîncetat nivelul cunoștințelor mili
tare și politice, își perf etionează continuu măiestria 
militară, pentru p fi oricând gata să apere cu dîrzenia 

și abnegație cuceririle revoluționare ale poporului 
muncitor, independența și suveranitatea țării 
noastre.

Dragi tovarăși și scumpi oaspeți,
pirect interesată în menținerea și consolidarea 

păcii. în lume ț3ra noastră duce cu consecvență o 
politică externă de pace, de întărire și dezvoltare a 
legăturilor frățești cu Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țari socialiste. In același timp, statul nostru 
întreprinde acțiuni pentru lărgirea relațiilor sale 
de colaborare pe baza principiilor coexistenței paș
nice, cu toate țările, indiferent de orînduirea lor so- 
cial-politică. Guvernul Republicii Populare Romîne 
sprijină sincer orice inițiativă menită să contribuie 
la înlăturarea primejdiei unui nou război, la interzi
cerea armelor atomice și cu hidrogen, la asigurarea 
și consolidarea păcii.

Ca membră a Organizației Națiunilor Unite, țara 
noastră depune toate eforturile pentru aplicarea prin
cipiilor ce stau Ia baza acestei organizații, activînd 
pentru rezolvarea pe calea tratativelor a tuturor 
chestiunilor litigioase, pentru apărarea drepturilor 
popoarelor care luptă pentru independență și li
bertate.

Sărbătorind cea de-a 13-a aniversare n eliberării 
țării noastre, partidul și guvernul cheamă pe toți 
oamenii muncii din Republica Populară Romînă să 
muncească cu și mai mult avînt pentru continua în
tărire și înflorire a patriei noastre libere, indepen- 
dente și suverane.

Trăiască 23 August, marea sărbătoare națională a 
poporului nostru 1

Trăiască puternicul și invincibilul lagăr socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică ! Trăiască și să sa 
întărească unitatea tuturor țărilor socialiste !

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța con
ducătoare și organizatoare a poporului muncitor, in- 
spiratoruj tuturor victoriilor noastre !

Trăiască Guvernul Republicii Populare Romîne !
. wTrâia_scS Armata noastră populară, strajă neclin- 

îui5;3 p4cii fi cuccriri,or revoluționare ale poporu-

Trăiască si înflorească scumpa noastră patria —* 
Republica Populară Romînă 1



Adunarea festivă consacrată zilei de 23 August
Cuvîntarea rostită de tovarășul Emil Bodnăraș

Joi după-amiază a avut loc la Tea
trul de Operă și Balet al R. P. Ro
mine adunarea festivă consacrată zilei 
de 23 August 1957. a 13-a 
sare a eliberării Romîniei de 
gul fascist.

Adunarea a fost convocată 
mitetul orășenesc București al 
și Comitetul executiv al ! 
popular al Capitalei

Sala era pavoazată sărbătorește. Pe 
fundalul scenei, drapat cu steaguri tri
colore și roșii, erau portretele tovară
șilor Gbeorghe Gheorghiu-Dej. dr. Pe
tru Groza și Chivu Stoica. De o parte 
și de alta erau Înscrise datele festive ; 
23 August 1944 — 23 August 1957

Primiți cu prelungi aplauze de în
treaga asistență, la masa prezidiului 
au luat loc tovarășii. Gheorghe Gheor
ghiu Dej Chivu Stoica. Gheorghe 
Apostol, general de armată Emil Bod
năraș, Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Moghioroș. Constantin Pîrvulescu, A. 
A. Epișev, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, Dumitru Coliu, 
Grigore Preoteasa, Leonte Răutu, ge
neral colonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Vladimir Gheorghiu, Janos Fa- 
zekaș, Alexandru Bîrlădeanu, general 
maior 1. P. Juravlev, atașat militar al 
Uniunii Sovietice la București, Flo
rian Dănălache, Vasile Cristache, ing. 
Anton Vlădoiti, Pavel Ștefan, general 
locotenent Ion Tutoveanu, general lo
cotenent Gh. Pintilie, contraamiral Mi
hai. Nicolae, general locotenent în re
zervă D. Dămăceanu, general locote
nent în rezervă Radu Rusescu. Stela 
Enescu. acad. Mihai Beniuc, artistul 
poporului Ion Jalea, Eroul Muncii So
cialiste Ștefan Lungu, Nicolae Toma, 
muncitor fruntaș la uzinele „21 De
cembrie", Elena Dumitrescu, țesătoare 
fruntașă la uzinele textile „7 Noiem
brie", Nicolae Șerban, președintele

aniver- 
sub ju

de Co- 
I P_M.R. 
Sfatului

gospodăriei agricole colective din co
muna Purani, raionul Videle, Eugen 
Cristescu, președintele gospodăriei a- 
gricole colective din comuna Dobreni, 
raionul Vidra, și G. Marinescu, combi
ner fruntaș ia gospodăria agricolă de 
stat din comuna Dîlga, raionul Leh- 
liu.

La adunarea festivă au participat 
membri ai Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn. membri ai 
guvernului, ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, conducători ai organi
zațiilor obștești, cunoscuți reprezen
tanți ai vieții culturale și științifice, 
generali și ofițeri superiori activi și 
de rezervă ai forțelor armate ale R.P. 
Romine, muncitori fruntași în produc
ție. reprezentanți ai presei romîne și 
Străine.

Au luat parte șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București și 
a'ți membri ai corpului diplomatic.

Printre invitați se aflau, de aseme
nea, numeroși oaspeți de peste hotare, 
care ne vizitează țara cu ocazia zilei 
de 23 August.

A fost intonat imnul de stat al R.P. 
Romîne.

Adunarea festivă a fost deschisă de 
tov. Florian Dănălache, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al P.M.R.

Cuvîntarea cu privire la cea de-a 
13-a aniversare a eliberării Romîniei a 
fost rostită de tovarășul general de ar
mată Emil Bodnăraș, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

Cuvîntarea a fost subliniată în repe
tate rînduri cu prelungi aplauze.

La sfîrșitul solemnității a fost pre
zentat un program artistic festiv, la 
care și-au dat concursul mari ansam
bluri de cîntece și dansuri și soliști 
fruntași. (Agerpres)

*
Tovarăși,
Poporul romîn sărbătorește astăzi 

cea de-a 13-a aniversare a zilei de 
23 August, ziua eliberării țării noastre 
de sub jugul fascist, cea mai însem
nată sărbătoare națională din istoria 
Romîniei.

La 23 August 1944 — tn condițiile 
create prin victoriile hotăritoare ale 
eroicei armate sovietice împotriva ar
matelor hitleriste — a avut loc insu
recția armată organizată și concisă 
de Partidul Comunist Romîn. Insurec
ția armată a însemnat o cotitură în 
viața poporului nostru, începutul re
voluției populare în desfășurarea că
reia țara noastră și-a cucerit, pentru 
prima dată în istoria ei, adevărata 
independentă și suveranitate națională. 
Poporul și-a luat soarta în propriile 
sale mîini. devenind stăpinul țării sale.

Evenimentele de la 23 August au 
fost rodul îndelungatului proces al 
luptelor socia I-politice din țara noa
stră, în decursul cărora partidul co
munist s a dovedit singura forță po
litică capabilă să strîngă în jurul său 
și să organizeze masele largi ale po
porului romîn In frunte cu clasa mun
citoare. să le conducă în lupta pentru 
răsturnarea dictaturii militaro-fasciste 
și izgonirea cotropitorilor hitleriști.

Instaurarea hitlerismului în Germa
nia. la începutul anului 1933. a dez
lănțuit expansiunea agresivă a impe
rialismului german, menită să supună 
popoarele lumii robiei fasciste, domi
nației vîrfurilor monopoliste aie capi
talismului german, să înece milenara 
civilizație umană In negura barbariei 
hitleriste Rînd pe rînd au fost înge- 
nunchiate sub călciiul militarismului 
teuton Austria și Cehoslovacia, au 
fost cotropite și trecute prin foc și 
sînge Polonia, Belgia. Olanda, Dane
marca, Norvegia, Franța Iugoslavia 
și Grecia. Germania hitleristă ame- 
nințînd să includă lumea întreagă în 
.spațiul vital" al imperialismului ger
man Pentru a doua oară în 25 de ani. 
militarismul german a svîrlit omeni
rea în aventura singeroasă a războ
iului mondial. Singura stavilă în ca
lea expansiunii imperialismului ger
man s-a dovedii a ti invincibila Uni
une Sovietică In jurul căreia s-a for
mat marea coaliție antihitleristă pen
tru eliberarea popoarelor subjugate de 
fascism, pentru salvarea civilizației.

In aceste Împrejurări, vîrfurile re
acționare ale capitalului monopolist 
romin și ale marii moșierimi romîne 
au instaurat dictatura militaro-fascis- 
tă care. împotriva voinței poporului 
și călcînd în picioare interesele na
ționale ale Rornîn;ei, a pus țara la 

.dispoziția trupelor lui Hitler și a trans
format-o înlr o bază de agresiune în 
criminalul război antisovietic.

Tn țara noastră existau forțe care 
ar fi putut bara drumul fascismului 
și împiedica tîrîrea țării în prăpastia 
războiului încă în februarie 1933. 
luptele eroice ale muncitorimii cefe- 
'iste și petroliste, organizate și con
duse de partidul nostru tocmai in îm
prejurările instaurării dictaturii hitle
riste în Germania, au dovedit hotă- 
rîrea și capacitatea de luptă a clasei 
muncitoare și a maselor populare îm
potriva fascizării țării. Cu toată opu
nerea cercurilor conducătoare ale par
tidelor istorice, partidul nostru și alte 
organizații democratice unite într-un 
singur front antifascist au înfrînt for
țele fasciste în alegeri parțiale din 
Mehedinți, Hunedoara, București și 
Iași.

Partidele „istorice" burgheze se te
meau de creșterea spiritului de luptă 
al maselor largi ale poporului împo
triva politicii de fascizare a țării Con
ducătorii partidelor „istorice* au îm
piedicai realizarea frontului popular 
antifascist, au încurajat curentele și 
organizațiile fasciste, au dus o poli
tică de slăbire a rezistenței naționale 
in fața amenințării tot mai grave a 
■mperialismului hitlerist german. Tn 
locul coaliției antifasciste preconi
zate de Partidul Comunisi Ro- 

■mîn, Maniu a încheiat cunoscutul pact 
cu Garda de Fier, agentura oficiată a 
lui Hitler în Romînia. Conducătorii 
partidelor „istorice" — în interesul 
netezirii drumului spre fascizare și 
al organizării războiului împotriva 
Uniunii Sovietice — au renunțat la a- 
pararea celor mai elementare liber
tăți democratice, au consimțit la di
zolvarea propriilor lor partide de 
către dictatura regală, au patronat

★--------------------------------

întronarea dictaturii legionaro-anto- 
nesciene, pe care au sprijinit-o cu 
specialiști și cu tehnicieni în guvern 
și în aparatul economic de stat. Ei au 
aprobat și susținut împingerea Ro
mîniei în războiul de jaf și cotropire 
alături de Germania hitleristă. Țara 
își pierduse complect independența 
națională; sîngele poporului romîn, 
petrolul, grînele, toate bogățiile țării 
au fost puse la dispoziția hitleriștilor 
și a scopurilor războiului lor cotro
pitor. Situația maselor populare, asu
pra cărora apăsa tot greul războiului, 
se agrava de la o zi la alta. Indicele 
costului vieții ajunsese în 1942 de 
aproape 4 ori mai mare față de 1935. 
O sălbatică teroare urmărea înăbuși
rea oricărei încercări de apărare a 
drepturilor cetățenești, a oricărei ma
nifestări împotriva politicii sîngeroase 
fasciste. Țara întreagă a fost împîn- 
zită cu lagăre și închisori în care au 
fosl svlrliți cei mai buni fii ai po
porului, în frunte cu comuniștii. Tn 
timp ce țara era pustiită de jaful co
tropitorilor hitleriști. noi și noi con
tingente. sute de mii de tineri erau 
minați drept carne de tun pentru răz
boiul criminal al lui Hitler; jalea și 
doliul cuprindeau necruțătoare casele 
și sufletele milioanelor de oameni din 
popor.

Nestăvilite creșteau de la o zi la 
alta ura maselor largi populare împo-

lor din țară, dorința 
a se pune capăt războiului 

contra intereselor naționale, 
rîndurile armatei romîne, pe 

pe o 
armată de vasali, ura împotriva aces
tora a dus. în scurt timp, la conflicte 
și ciocniri tot mai numeroase cu tru
pele hitleriste.

Partidul Comunist Romîn, credin
cios intereselor poporului, a fost sin
gura forță politică ce s-a ridicat ia 
luptă pentru doborîrea dictaturii fas
ciste, pentru ieșirea din războiul 
hitlerist și izgonirea cotropitorilor 
fasciști. Partidului marxist-leninist al 
clasei muncitoare l-a revenit rolul is
toric de a ralia toate forțele patriotice 
și de a le conduce cu succes
la eliberarea națională a Romî
niei. Adresîndu-se tuturor parti
delor și grupărilor politice, tu
turor personalităților, tuturor celor 
cu dragoste de țară, partidul comu
nist i-a chemat la luptă unită, într-un 
front unic național, pentru salvarea 
patriei.

In ciuda terorii sîngeroase dez
lănțuite de organele de represiune ale 
dictaturii militaro-fasciste și de Ges
tapo împotriva partidului comunist, 
și căreia i-au căzut jertfă sute de co
muniști — în Ciuda faptului că duș
manul a infiltrat în rîndurile partidu
lui elemente trădătoare pentru a-1 
submina și distruge din interior, ni
mic nu a putut opri în loc lupta par
tidului comunisi, lupta clasei munci
toare. Comuniștii au înfruntat cu 
bărbăție teroarea, au apărat partidul 
împotriva loviturilor dușmanului, au 
menținut legăturile cu masele, mobili- 
zind pături largi ale poporului Ia 
lupta antifascistă, au organizat acțiuni 
de sabotare a mașinii de război hitle
riste. La începutul anului 1943, parti
dul a trecut la închegarea frontului 
patriotic antihitlerist la care au ade
rat. alături de Partidul Comunist Ro
mîn, Frontul Plugarilor, Uniunea Pa- 
triotilor. Madosz, unele organizații 
locale ale partidului social-democrat, 
precum și unele grupări burgheze 
care își dădeau seama că războiul 
e pierdut de hitleriști. La 4 aprilie 
1944 au fost demascate și înlăturate 
din conducere elementele trădătoare 
și capitulante; s-a asigurat partidului 
o conducere fermă și devotată, în 
jurul căreia s-a strîns, într-o unitate 
de monolit, partidul întreg. In această 
grea luptă pentru tnfrîngerea princi
palei piedici care a stat în calea par
tidului în timpul războiului hitlerist, 
cadrele vechi ale partidului, cadrele 
sale de bază au dat dovadă de intran
sigență revoluționară, încredere ne
clintită tn forța partidului și a clasei 
muncitoare, de înalt patriotism și de
votament pentru interesele fundamen
tale ale poporului nostru.

In aceasta, un rol hotărîtor l-au 
avut activul de partid aflat în ilega; 
litate și cadrele de bază din închisori 
și • lagăre. în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu Dej,

Acțiunea de la 4 aprilie 1944 a fost 
hotăritoare pentru dezvoltarea întregii 
mișcări patriotice de eliberare națio
nală, creînd condiția subiectivă ca 
partidul clasei muncitoare să-și înde
plinească măreața sa misiune.

Partidul a luat curs hotărît îrf ve
derea realizării planului politico-miTi-’’ 
tar de organizare a insurecției armate 
pentru răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste, scoaterea Romîniei din cri
minalul război antisovietic, trecerea ei 
de partea coaliției antihitleriste, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, și instau
rarea unui regim democratic. La Bucu
rești, Ploești, Constanța, Timișoara, 
Tr. Severin și alte, localități au fost 
organizate formațiuni de luptă pa’rio- 
tice înarmate, în vedere^ luptei ar
mate care se ațrropia și a ocupării 
principalelor instituții și obiective mi
litare ale hitleriștilor. In Munții Ca- 
rașului, Bucegi, Vrancei. în Oltenia, 
în Delta Dunării, în regiunea Mara
mureșului și Sucevei au fost organi
zate detașamente de partizani.

De importanță politică deosebită a 
fost realizarea, scurt timp după 4 
aprilie 1944, a Frontului Unic Munci
toresc: s-a înfăptuit astfel unitatea 
de acțiune a clasei munci
toare, ceea ce a sporit cu 
mult forța ei de luptă, ca
pacitatea ei de a uni în ju
rul său și de a conduce în 
luptă toate forțele patriotice.

Victoria istorică a arma
telor sovietice în marea bă
tălie de la Stalingrad — 
care a schimbat cursul în
tregului război — a produs 
derută și panică în rîndul 
claselor dominante, descom
punerea aparatului de stat al 
dictaturii militaro-fasciste. 
Această victorie, cît și ma
rile operațiuni ofensive ale 
armatei sovietice care i-au 
urmat, au dat un puternic 
imbold de luptă antifasciș
tilor și tuturor patrioților 
din țara noastră — ca și 
din lumea întreagă — au 
stimulat organizarea și des
fășurarea luptelor pentru 
eliberarea popoarelor cotro
pite de trupele hitleriste, au 
arătat perspectiva inevitabi
lă a prăbușirii Germaniei 
hitleriste și a slugilor ei din 
țările cotropite.
' Sub presiunea înaintării 

armatei sovietice și a ma
selor populare din țara 
noastră, care-și manifestau 
tot mai hotărît ura împotri
va războiului hitlerist și a 
dictaturii fasciste conducă
torii partidelor „istorice" au
acceptat de-abia în iunie 1944, și a- 
ceasta doar formal, o colaborare cu 
P.C.R. și P.S.D. în cadrul Blocului 
Național-Democrat.

Conducătorii partidelor „istorice" se 
împotriveau întoarcerii armelor împo
triva Germaniei hitleriste și nu pre
getau să prelungească durata războiu
lui, să expună țara la noi distrugeri, 
să impună noi jertfe de sînge po
porului romîn, în speranța că între 
timp va avea loc o debarcare a tru
pelor anglo-americane în această par
te a Europei.

Socotelile partidelor „istorice" au 
fost date peste cap de ofensiva vije
lioasă a armatei sovietice începută în 
noaptea de 19—20 august, prin spar
gerea frontului hitlerist în zona Iași— 
Chișinău, cît și de insurecția armată 
care a dus la răsturnarea dictaturii 
fasciste și întoarcerea armelor împo
triva Germaniei hitleriste.

In noaptea de 13—14 iunie a avut 
loc consfătuirea la care au participat 
reprezentanții Partidului Comunist Ro
mîn și un număr de generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai armatei. La 
această consfătuire s-a căzut de acord 
asupra planului de insurecție armată 
elaborat de P.C.R. și s-a constituit 
Comitetul militar revoluționar pentru 
aplicarea acestui plan sub conducerea 
partidului.

Formațiile de luptă patriotice, îm-

hitleristă a avut o puternică înrîurire 
asupra situației militare din sud-estul 
Europei. 15 divizii ale armatei romine 
au luptat timp de 260 de zile cot la cot 
cu glorioasele armate sovietice pentru 
eliberarea teritoriului țării noastre și 
dincolo de hotarele ei, pină la vic
toria finală asupra Germaniei hitle
riste.

Veșnjc va trăi în inima poporului 
romin recunoștința față de popoarele 
L'ninnii Sovietice, ai căror fii și-au 
vărsat stngele pentru eliberarea Romî
niei. In lupta împotriva dușmanului 
comun s-a cimentat marea și indes
tructibila prietenie dintre 
inîti și poporul sovietic, 
cărei necontenită întărire 
re este cauza scumpă a 
triot, chezășie a păcii și 
deniei naționale a Romîniei.

Tovarăși,
Răsturnarea dictaturii militaro-fas

ciste a descătușat forțele revoluționare 
ale poporului romîn, a trezit Ia luptă 
conștientă milioane de oameni ai 
muncii, cum nu a cunoscut încă isto
ria țării noastre. Masele populare cele 
mai largi de la orașe și sate, în frun-

poporul ro- 
prietenie a 

și dezvolta- 
fiecărui pa- 

a indepen-

P.M.R. se construiesc mari uzine chi, 
mice: de îngrășăminte azotoase, de 
cauciuc sintetic, de clor, sodă caustică. 
Deosebit de important pentru înfăp
tuirea politicii partidului de ridicare 
a nivelului de trai al maselor este fap
tul că principalele eforturi ale indu
striei chimice sînt îndreptate spre pro
ducția masivă a îngrășămintelor chi
mice destinate sporirii producției agri
cole la hectar, precum și spre produc
ția fibrelor sintetice și a maselor pla
stice pentru mărirea producției bunu
rilor de larg consum. Pentru ritmul 
dezvoltării industriei noastre socialiste 
este semnificativ faptul că fată de 
1938 producția șocotită pe cap de lo
cuitor a crescut în 1956 la fontă de la 
8,5 la peste 33 kg., la oțel de la cca. 
18 la 44 kg., la energie electrică de 
la 72,4 la 280,4 kWh.; la gaz metan 
de la 19 la 248 m.c.; la ciment de la 
32,7 la 124.3 kg. Creșteri însemnate 
s-au realizat la o serie de produse in
dustriale de larg consum, produse tex
tile încălțăminte, produse alimentare.

Partidul și guvernul sînt preocupate 
de dezvoltarea tuturor regiunilor țării, 
creînd întreprinderi industriale, cen
trale electrice, S.M.T.-uri. așezăminte 

culturale în regiuni ținute 
altădată de burghezie în 
stare de gravă înapoiere 
economică și culturală.

Au fost obținute succese 
importante în domeniul dez
voltării agriculturii și al 
transformării ei socialiste.

A crescut afluxul țărăni
mii muncitoare spre gospo
dării colective, întovără
șiri și cooperative agricole 
de producție cu rentă. De 
la Congresul al II-lea al 
P.M.R. și pînă la 30 iunie 
1957 numărul de unități so
cialiste în agricultură a 
crescut cu peste 6.000: sec
torul socialist cuprinde azi 
42,2% din totalul suprafe
ței agricole a țării și 37% 
din suprafața arabilă. Avem 
azi 16 raioane complect co- 
operativizate; 7 în regiunea 
Constanța — prima regiune 
cooperativizată în întregi
me — 6 în regiunea Ga
lati, 2 în regiunea Bucu
rești, 1 în regiunea Iași. 
Avîntul realizat în ultimul 
timp în domeniul transfor
mării socialiste a agricul
turii exprimă cu putere con
vingerea țărănimii munci
toare că politica partidului 
de cooperativizare a agri
culturii este singura cale a 
bunei stări și a unei vieți 
luminoase.

triva cotropitorilor hitleriști și 
slugilor 
de 
dus 
In 
care hitleriștii o tratau ca

te cu clasa muncitoare, organizate și 
mobilizate de partidul comunist, au 
ridicat steagul luptei nu numai pen
tru libertățile naționale, ci și pentru 
lichidarea regimului de asuprire și 
exploatare a oamenilor muncii, pen
tru o ortnduire nouă, democratică. 
Forțele reacționare au încercat să o- 
prească în loc mersul revoluției popu
lare, să anihileze rolul organizatoric 
și politic al clasei muncitoare, al par
tidului comunist și să întoarcă țara 
la vechea dictatură burghezo-moșie- 
rească. Masele populare au răsturnat 
însă, rînd pe rînd, guvernele cu ma
joritate reacționară și au cerut demo
cratizarea țării, exproprierea moșiilor 
și împroprietărirea fără plată a țăra
nilor. In lupta pentru împărțirea la 
țărani a pămîntului moșieresc s-a în
chegat alianța muncitorească-țără- 
nească, puternica forță socială pe 
care se sprijină toate cuceririle re
voluționare ale poporului muncitor.

In timp ce armata lupta eroic pe 
front pentru înfrîngerea hitlerismului 
iar oamenii muncii din orașe și sate 
își încordau forțele pentru susținerea 
frontului și pentru democratizarea ță
rii, cercurile reacționare, în frunte cu 
regele, puneau la cale o conspirație. 
Generalul Rădescu a trecut la orga
nizarea unei lovituri de stat pentru 
reinstaurarea dictaturii militare, cu 
scopul de a stăvili valul uriaș al miș- f umiduiic uc lupta uauiuHvc, xxii- „ f, , . . . ’ , ’

preună cu armata, au arestat guver carl‘ populare, a înăbuși în singe lup- 
' j <,„«?.—x ta poporului pentru instituirea unui

regim cu adevărat democratic. Dar 
planurile reacțiunii au fost zădărni
cite. Masele populare, mobilizate de 
partidul comunist, au intrat în luptă 
cu și mai mult avînt, au luat cu asalt 
prefecturile și primăriile și au pus 
în fruntea lor oameni aleși de popor. 

Lupta plină de eroism a maselor 
conduse de partidul comunist a adus 
la cîrma țării,-«£a 6 martie 1945, guver
nul prezidat de dr. Petru Groza, pri
mul guvern democratic în care clasa 
muncitoare avea rolul conducător. Prin 
instaurarea puterii democrat-populare 
s-a deschis în istoria țării o nouă pa
gină glorioasă, a început o epocă de 
mari înfăptuiri în folosul poporului, 
de înflorire și propășire a patriei 
noastre. Intr-un termen istoricește 
scurt oamenii muncii sub conducerea 
partidului au înlăturat definitiv de Ia 
putere clasele exploatatoare, au răs
turnat monarhia și au pășit pe dru
mul construirii socialismului.

Tovarăși,
Realizările dobîndite în cei 13 ani 

care ne despart de 23 August 1944 con
stituie o ilustrare grăitoare a forței 
creatoare a poporului, a superiorității 
democrației socialiste.

Clasa muncitoare, oamenii muncii, 
au avut de biruit nenumărate greutăți 
și lipsuri în lupta pentru crearea unei 
temelii trainice a economiei socialiste. 
Marile succese în construcția socia
listă demonstrează justețea politicii 
partidului nostru, capacitatea clasei 
noastre muncitoare, a țărănimii mun
citoare. a intelectualității devotate 
cauzei poporului, de a făuri noua orîn- 
duire.

Industria noastră socialistă produce 
cea mai mare parte a mașinilor și uti
lajelor necesare economiei naționale, 
între altele toată gama mașinilor ne
cesare agriculturii; numeroase tipuri 
de mașini și agregate complexe fabri
cate în uzinele noastre sînt exportate 
în diferite țări ale lumii. Se dezvoltă 
baza energetică a economiei naționale. 

O deosebită atenție acordă partidul 
și guvernul rapidei dezvoltări a in
dustriei chimice, care a crescut în 1956 
de 7,3 ori față de 1938. Pe baza sarci
nilor trasate de Congresul al II-lea al

In fața gospodăriilor agricole de 
stat, partidul și guvernul au pus sar-

nul fascist, în seara zilei de 23 August. 
Trebuie amintit că în noaptea de 23—24 
august, după arestarea guvernului An
tonescu, regele, la cererea generalilor 
hitleriști Hansen și Gerstenberg, și îm
potriva prevederilor planului insurecțio
nal de dperații, a acceptat ca trupele 
Germaniei hitleriste să se retragă ne
stingherite. Aceasta însemna a se da 
hitleriștilor timpul și posibilitatea or
ganizării lor pe noi poziții de luptă ; 
însemna transformarea țării în teatrul 
unui război nimicitor care ar fi dis
trus cu desăvîrșire regiuni întregi din 
țara noastră, ar fi adus noi și mari 
nenorociri poporului romîn.

înțelegerea intervenită între rege și 
comandamentul militar hitlerist a 
fost zădărnicită de intervenția hotă- 
rîtă a conducerii Partidului Comunist 
Romîn și a Comitetului militar revo
luționar. Formațiile patriotice de lup
tă și armata rornînă au ocupat princi
palele instituții publice, au împresu
rat și dezarmat unitățile hitleriste, au 
curățit complect Capitala de cotropi
tori.

Oamenii muncii s-au ridicat cu ho- 
tărîre la luptă împotriva unităților 
hitleriste și s-au înrolat în formațiu
nile patriotice; în Valea Prahovei, la 
Brașov, la Turnu Severin, pretutin
deni muncitorii și ostașii romîni au 
luptat împotriva hitleriștilor și i-au 
împiedicat să se salveze 
gere.

întreaga desfășurare a 
lor a arătat cît de adine 
războiul hitlerist, cît de 
clica fascistă de popor, cît de străi
nă era politica acestei clici de aspi
rațiile de pace și independență națio
nală ale poporului.

Populația Capitalei, ca și populația 
orașelor șl satelor noastre, a făcut o 
primire entuziastă plină de dragoste, 
armatei sovietice eliberatoare. 
Înainta spre apus, urmărind șl zdro
bind hoardele hitleriste.

Armata rornînă, în întregimea ei, a 
trecut de partea poporului, a întors ar
mele împotriva dușmanului hitlerist, a- 
lăturîndu-se fără șovăială armatei so
vietice, tn războiul contra Germaniei 
hitleriste pentru eliberarea Romîniei.

Alăturarea Romîniei la coaliția anti-

prin retra-

evenimente- 
ura poporul 
izolată era

care

cina de mare răspundere de a deveni 
într-un timp scurt mari producătoare 
de cereale astfel Incit în 1960 contri
buția lor la crearea fondului central 
de cereale să ajungă la cel puțin un 
milion tone de grîu și porumb. Anul 
acesta gostaturile au obținut succese 
în întărirea și dezvoltarea lor, tn spo
rirea producției agricole și creșterea 
rentabilității. In fața tuturor gospo
dăriilor de stat stă sarcina de a fur
niza cantități sporite de cereale, carne, 
lapte și alte produse agricole la preț 
de cost redus.

Munca harnică a țărănimii munci
toare favorizată de condiții climate
rice prielnice a dus anul acesta la 
obținerea unei tecolte bune la grîu, 
orz, ovăz, și alte culturi, se prevede o 
recoltă bogată de porumb. Desființa
rea la sfîrșitul anului trecut a siste
mului cotelor obligatorii la majorita
tea produselor agricole a fost primită 
cu mare mulțumire de masele țărăni
mii muncitoare. Aceaslă 
la sporirea cointeresării 
gospodăriilor țărănești 
producției agricole și 
marfă.

înlocuirea sistemului 
vînzări libere, achiziții , ________
a contribuit la dezvoltarea schimbului 
între oraș și sat, baza economică a 
alianței muncitorești-țărănești. întă
rirea continuă a alianței de nezdrun
cinat dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, alianță care con
stituie temelia orînduirii democrat- 
populare, întărirea rolului conducător 
al clasei muncitoare în această alian
ță este chezășia construcției victo
rioase a socialismului.

Succesele dobtndlte în dezvoltarea 
economiei naționale și a culturii au 
făcut să rămînă pentru totdeauna în 
urmă situația din anii întunecați ai 
stăpînirii burghezo-moșierești, cînd 
mizeria, șomajul de masă, moiimile, 
analfabetismul, cel mai ridicat pro
cent al mortalității infantile din Eu
ropa, constituiau plaga dureroasă a 
maselor muncitoare din Romînia. Un 
indiciu grăitor al creșterii nivelului 
de trai al oamenilor muncii în anii 
democrației populare îl constituie fap
tul că în anul 1956 vînzarea de măr
furi alimentare populației, prin co
merțul de stat și cooperatist, a cres
cut față de 1950 de 2,2 ori, textile și 
încălțăminte de 2,3 ori. Magazinele și 
piețele sînt mai bine aprovizionate ca 
în alți ani.

îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de trai ale clasei muncitoare se 
află pe primul plan al preocupărilor 
partidului și guvernului. Aplicarea 
sistemului îmbunătățit de salarizare 
și normare a muncii care se desfă
șoară, activa participare a masei largi 
a muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor au și început să-și arate roa
dele în numeroase întreprinderi, con
tribuind la sporirea cîștigului munci
torilor și Ia creșterea rentabilității în
treprinderilor.

Fără îndoială mai sînt încă greutăți 
în satisiacerea necesităților crescînde 
ale populației precum și lipsuri în fo
losirea rezervelor economiei naționale, 
în activitatea unor organe de stat și 
economice. Concentrîndu-și eforturile 
în direcția ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii, partidul și guver
nul au arătat că mai rămîne încă se
rios de muncit în acest domeniu. Re
vine tuturor organelor de partid și de 
stat să acorde o atenție neslăbită ri
dicării nivelului de trai al maselor 
celor ce muncesc.

In anii puterii populare, Romînia

măsură a dus 
materiale a 

în 
a

creșterea 
cerealelor

cote prinde
și contractări

a obținut mari succese în dezvoltarea 
i culturii. Este edificator să arătăm că 

numărul elevilor din învățămîntul de 
cultură generală a crescut de la 
119,110 în 1938 la 418.249 în 1956. 
Arta, cultura, știința cunosc un avînt 
fără precedent în țara noastră. Po
porul nostru, partidul și guvernul a- 
cordă o înaltă prețuire contribuției 
intelectualității la dezvoltarea patri
moniului culturii naționale, la înflori
rea patriei. Succesele dobîndite peste 
hotare de solii științei și artei romi- 
nești umplu de mîndrie patriotică 
inima fiecărui om al muncii.

Tovarăși,
Regimul democrat-popular este în

cununarea luptei de veacuri a poporu
lui romîn pentru eliberarea socială și 
națională. Democrația populară, cea 
mai democratică orînduire din istoria 
noastră de pînă acum, este puternică, 
de neînvins datorită faptului că este 
expresia intereselor vitale ale celor ce 
muncesc, reprezintă puterea de stat a 
oamenilor muncii de la orașe și sate, 
stăpînirea și gospodărirea de către 
popor în folosul său a tuturor bogă
țiilor țării. Faptele au dovedit forța 
și trăinicia de nezdruncinat a regimu
lui nostru democrat-popular, unitatea 
de neclintit a poporului nostru în 
jurul partidului și guvernului, hotărî- 
rea sa fermă de a da o ripostă nimi
citoare oricăror încercări de a lovi în 
cuceririle

Numai 
populare 
făptui o 
smulgere 
în care fusese menținută de stăpîni
rea capitaliștilor, dîndu-i putința să 
se avînte pe calea progresului. Dez- 
voltînd necontenit democrația socia
listă, partidul și guvernul au adoptat 
în ultimul timp un șir de măsuri im
portante cu privire la asigurarea unei 
tot mai active participări a maselor 
la conducerea statului.' Au fost luate 
măsuri pentru înlăturarea centralis
mului excesiv din diferite ramuri ale 
activității de stat și economice, lăr
girea atribuțiilor ministerelor, sfatu
rilor populare și ale conducerilor în
treprinderilor, perfecționarea muncii 
de planificare și conducere economică. 
Sfaturile populare și-au lărgit sfera 
de preocupări, își Întăresc necontenit 
legătura cu masele, valorifică în tot 
mai mare măsură resursele locale. 
Sindicatele își dezvoltă activitatea în 
organizarea întrecerii socialiste, în 
atragerea unor mase tot mai largi de 
muncitori și tehnicieni la 
și conducerea producției.

Sarcinile consolidării 
socialiste sînt indisolubil 
sarcina întăririi continue 
democrat-popular, t _r______ __
stat, căruia-i revine răspunderea apă
rării marilor noastre cuceriri revolu
ționare, a ordinei și legalității popu 
lare, a bunurilor societății și ale ce
tățenilor. Oamenii muncii au salutat 
cu satisfacție măsurile adoptate de 
organele de stat pentru asigurarea 
apărării ferme a proprietății socialiste 
și a respectării normelor de convie
țuire socială.

Tovarăși,
Rolul conducător al partidului tn 

stat este unul din principalele izvoare 
ale forței șl trăiniciei regimului de 
mocrat-popular. Conducerea de către 
partid face să crească rolul maselor 
populare ca factor hotăritor al dez 
voltării Istorice, sporește forța crea
toare a poporului.

Chezășia îndeplinirii de către par 
tid a rolului său conducător în toate 
domeniile vieții de stat, ale vieții so- 
cial-economice, ale ideologiei și culturii 
constă în unitatea sa de monolit. Pen 
tru această unitate partidul nostru a 
luptat timp de decenii, combătînd cu 
intransigență orice deviere de la linia 
sa generală, de la politica sa pusă în 
slujba clasei muncitoare, a poporului. 
Experiența istorică a partidului nos
tru ca și a_ celorlalte partide frățești 
dovedește că atitudinea fermă față de 
orice grupări antipartinice, fracționis- 
te duce la consolidarea partidului. Ia 
creșterea capacității sale de mobili
zare. la întărirea prestigiului său în 
mase.

Problemele vieții interne de partid, 
stricta respectare a normelor leninis
te, întărirea disciplinei de partid au 
stat în centrul atenției plenarei C.C. 
al P.M.R. din 28 iunie—3 iulie 1957. 
întregul partid și-a exprimat aproba
rea unanimă față de hotărîrile plena- 
rei îndreptate spre întărirea unității 
partidului și a unității conducerii sale. 
Membrii de partid. întregul popor văd 
in hotărîrile plenarei C.C. o manifes- 
‘are a tesmității cu care conducerea 
partidului nostru apără unitatea rîn- 
durilor sale și înfăptuiește fără șo
văire politica sa de construire a so- 
etatismului și de întărire a orînduirii 
de stat democrat-populare.

Partidul nostru va apăra șl In viilor 
ca bunul său cel mai de preț unitatea 
rindurtlor sale, va da o ripostă fermă 
oricăror devieri sau abateri de la po- 
htica sa marxistleninistă, oricăror 
încercări de încălcare a disciplinei co
muniste de fier, de nesocotire a nor
melor leniniste ale vieții de partid.

Izvorul forței de nebiruit a parti- 
dmui, a statului democrat-popular stă 
in strtnsa legătură cu masele. Parti
dul nostru este înconjurat de stima 
și dragostea poporului. Considerind 
întărirea continuă a legăturii cu ma
sele drept sarcina sa centrală, parti- 
aul cere organizațiilor sale și tuturor 
membrilor săi să mențină un contact 
permanent cu oamenii muncii să cu
noască nemijlocit preocupările și ne
voile lor să fie atenți la propunerile 
constructive și criticile îndreptățite ale 
oamenilor muncii, să desfășoare in 
rîndurile lor o permanentă muncă or
ganizatorică și educativă, să stimu- 
leze inițiativa creatoare a maselor.

Unitatea frățească a poporului ro
mîn și minorităților naționale. înfăp- 
tuită pe baza politicii leniniste a par-' 
tidului șl guvernului, este una din ma
rile realizări ale regimului nostru de
mocrat-popular. Partidul și guver
nul combat cu hotărtre orice mani
festări de naționalism, luptînd pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei și

sale revoluționare.
în condițiile democrației 

a putut poporul romîn în- 
asemenea operă măreață de 
a țării din adînca înapoiere

organizarea

democrației 
legate de 
a statului 

a aparatului de

colaborării frățești a poporului romîn 
și minorităților naționale.

Tovarăși.
Politica externă a statului noslra 

este o politică consecventă de pace, 
politică ce se călăuzește după intere
sele naționale ale Romîniei, după in
teresele generale ale socialismului și 
păcii.

Republica Populară Rornînă aduce o 
contribuție activă in lupta forțelor 
păcii și socialismului pentru destinde
re în relațiile dintre state, pentru le
gături de pace șt prietenie intre toate 
popoarele.

Fundamentul politicii externe a Re
publicii Populare Romîne 11 constituie 
prietenia și alianța frățească cu țăr.le 
lagărului socialist tn frunte cu 
U.R.S.S., lupta perseverentă pentru 
întărirea continuă a unității și coeziu
nii lagărului socialist.

Prietenia dintre poporul romin șt 
poporul sovietic, bazată pe relații in
ternaționaliste frățești, pe lupta comu
nă pentru triumful marilor idealuri 
ale socialismului și comunismului, a- 
jutorul acordat poporului romîn de 
Uniunea Sovietică în tot cursul acestor 
13 ani în vederea refacerii și dezvol
tării economiei și construirii socialis
mului au o deosebită însemnătate 
pentru propășirea patriei noastre.

Unitatea țărilor socialiste, colabora
rea lor tot mai strînsă, intr-ajutora
rea lor tovărășească au o însemnăta
te hotăritoare pentru construirea so
cialismului în fiecare țară în parte, 
pentru menținerea și consolidarea pă
cii în lume, pentru progresul omeni
rii.

Cercurile imperialste reacționare au 
depus în ultimul an efortuft deosebite 
în scopul de a submina unitatea la
gărului socialist, unitatea și solida
ritatea mișcării comuniste și munci
torești internaționale. Aceste uneltiri 
s au izbit de un zid de granit de care 
se vor spulbera și în viitor orice a- 
semenea încercări aventuriste.

Ofensiva reacțiunii imperialiste a 
avut un rezultat cu totul contrar ce
lui așteptat. In numeroasele contacte 
prietenești între reprezentanții statelor 
socialiste, ai partidelor comuniste și 
muncitorești din țări socialiste și ca
pitaliste, care au avut loc în ultima 
vreme, au fost dezbătute problemele 
fundamentale ale situației internațio
nale și aie mișcării comuniste, ale 
dezvoltării relațiilor dintre țările so
cialiste, între partidele comuniste și 
muncitorești, manifestindu-se o depli
nă unitate de vederi tn țoale proble
mele de bază. In ultimul timp dele
gații de partid și guvernamentale aie 
Romîniei au avut întîlniri cu delegații 
guvernamentale și de oartid ale R.P. 
Bulgaria. R. D. Germane, R. D. Viet
nam, cu delegația Partidului Comu
nist Francez, la care eu dezbătut pro
blemele de interes comun, contribuind 
la consolidarea unității lagărului so
cialist. la întărirea mișcării comunis
te și muncitorești mondiale, la dezvol
tarea solidarității inte, naționale a ce
lor ce muncesc

Poporul romin constată cu satisfac
ție că relațiile de colaborare priete
nească dintre Republica Populară Ro- 
mină și Republica Populară Federa
tivă Iugoslavia dintre Partidul Mun
citoresc Romîn și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia se dezvoltă pe te
melia marxism leninismului, a egali
tății în drepturi, a neamestecului, a 
respectului reciproc. Sîntern hotăriți 
să dezvoltăm și în viitor relațiile fră
țești cu popoarele Iugoslaviei.

Partidul și guvernul nostru salută 
rezultatele tratativelor ce au avut loc 
recent între delegațiile de pa tid și gu
vernamentale ale U.R.S.S. și Iugosla
viei, considered că ele aduc o impor
tantă contribuție la întărirea unității 
țărilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești a forțelor socia
lismului și păcii în lume. Ne expri
măm încrederea că relațiile intre toate 
țările socialiste se vor adinei șt con
solida tot mai mult.

Sprijinind propunerile Uniunii So
vietice cu privire la reducerea înar
mărilor, interzicerea folosirii și expe
rimentării armeloi atomice și cu hi
drogen, ne exprimăm speranța că lu
crările subcomitetului O.N U. pentru 
dezarmare vor duce In cele din urmă 
la realizarea unui acord in aceste pro
bleme, vitale pentru pacea în întreaga 
lume, răspunzind astfel voinței opiniei 
publice mondiale.

Poporul romîn care a avut crunl de 
suferit, în cursul a două războaie mon
diale, de pe urma militarismului ger
man, este vital interesat in zădărni
cirea uneltirilor cercurilor imperialiste, 
care reînvie Wehrnrachtul revanșard 
și se pregătesc să înzestreze pe mili
tarists germani cu armament atomic.

Republica Populară Roniină sprijină 
în totul politica R. D Germane în
dreptată spre rezolvarea de către po
porul german însuși a problemei uni
ficării Germaniei pe baze pașnice de
mocratice Considerăm că în acest sens 
prezintă o însemnătate deosebită pro
punerile R D. Germane cu privire Ia 
crearea unei Confederații Germane al
cătuită din R. D. Germană și R F. 
Germană, ia interzicerea depozitării și 
fabricării de armament atomic în Ger
mania, retragerea trupeloi străine din 
Germania.

Poporul nostru urmărește cu îngri
jorare acțiunile cercurilor ăgtesive 
imperialiste in Orientul apropiat și 
mijlociu Refuzind să tragă concluzii 
juste în urma eșecului agresiunii îm
potriva Egiptului, aceste cercuri con
tinuă o politică de- presțuni și co.n- 
ploturi_ împotriva Siriei, iordaniei și 
altor țări orientale Agresiunea împo
triva poporului din Oman, bombarda
rea localităților lipsite de apărare și 
a populației pașnice din Oman au știr- 
nit indignarea opiniei publice de ore- 
tutindeni Poporul romin își exprimă 
simpatia și solidaritatea cu lupta po
poarelor Asiei și Africii pentru liber
tate și independență, trimite salutul 
sau frățesc tuturor țărilor ca-e au scu
turat jugul colonial și și încordează 
forțele în lupta pentru osce consoli
darea independentei și suveranității 
naționale.

Cercurile Imperialiste încearcă să 
torpileze încheierea unui acord fit șț

(Continuare in pag IV a)
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Coloșii de oțel trec prin piață

Privind
parada milita U ra

Stăpîni pe viața 
și munca lor

Glasul comandantului parăzii 
răsună în liniștea desăvîrșită a 
pieții. Cîteva clipe de liniște, a- 
poi se aud, maiestuos, acordu
rile marșului. O mie de oameni, 
o mie de instrumente, vestesc 
începerea parăzii.

In pas cadențat, într-o alinie
re perfectă, făurind un zid viu, 
de nepătruns, se apropie viitorii 
ofițeri de stat major și coman
danți : elevii academiilor mili
tare. Sînt urmați îndeaproape de 
elevii școlilor de ofițeri.

Desfășurîndu-se în adierea 
vîntului, își face apariția drape
lul infanteriei. Purtătorii lui de 
azi se mîndresc că sînt urmașii 
vitejilor dorobanți care, în grin
dina de plumbi l-au înălțat în 
1877 pe reduta Griviței, al osta
șilor care l-au acoperit cu piep
tul însîngerat pe cîmpia Mărășe- 
știlor, l-au purtat victorioși în 
lupte grele peste Mureș și Tisa, 
peste Gron și pe piscurile înză
pezite ale Tafrei. Ei se mîndresc 
că sînt apărătorii cuceririlor re
voluționare ale poporului nostru 
muncitor.

Tn rînduri compacte, energici 
și dîrzi, trec infanteriștii înălți
milor : vînătorii de munte. In 
urma lor, ca o mare albă, îna- i 
intează coloana infanteriștilor 1 
marinari. Iată-1 în primele rîn
duri pe matrozul Ion Surdu. Fo
stul -mecanic de la Șantierul na
val „Viitorul44 din Brăila este 
tot fruntaș ; de data asta, însă, 
în pregătirea de luptă și poli
tică. Nu departe de el defilează 
cartnicul major Ion Mihalcea. 
Pentru perseverența depusă în 
pregătirea de luptă și politică i

Interviu 
la tribună

Pentru unii oaspeți de pes
te hotare era o reîntâlnire, 
pentru alții de-abia prima cu
noștință. Tuturor reacțiile le 
erau însă comune : Bucureș
tiul în sărbătoare îi entuzias
ma. Mulți învățau în grabă ci
teva cuvinte romînești, pe 
care după aceea le scandau cu 
o însuflețire de adolescent. 
Erau in jur cițiva din cei care 
pe străzile Moscovei căpăta
seră primele cunoștințe despre 
Rominia. Acum și le 
tau. Demonstrația la 
tau era un manual 
tor.

— Pentru prima

complec- 
care asis- 
cuprinză-

s-au acordat două mari distinc
ții : Diploma de Onoare a C.C. 
al U.TJM. și semnul onorific 
„Marinar de frunte44.

După cei care pe ploaie sau 
pe vînt, pe ger sau pe arșiță, 
păzesc cu strășnicie frontierele 
patriei, se apropie coloana de 
infanterie motorizată. In fruntea 
ei flutură drapelul glorioasei di
vizii de voluntari „Tudor Vladi
mirescu4* distinsă cu ordinul „A- 
părarea Patriei44 clasa I și ordi
nul sovietic „Steagul Roșu44.

Odată cu trecerea ultimei ma
șini a infanteriei, fanfara into
nează un nou marș: marșul ar
tileriei. Rînd pe rînd, trec tunuri 
de toate calibrele. Sergentului 
Udrea Gheorghe I s-a încredin
țat astăzi o misiune de mare 
cinste: poartă drapelul unității. 
Pentru merite deosebite în pre
gătirea de luptă și politică el a 
fost distins cu „Medalia Muncii* 
și semnul onorific „Radist de 
frunte-44.

Dincolo de grelele tunuri de 
cîmp, apar — asemenea unei 
păduri — țevile armelor antiae
riene. Pe deasupra lor spintecă 

.văzduhul, cu o viteză uluitoare, 
avioanele cu reacție. In carlinga 
uneia din păsările argintii se află 
căpitanul Liviu Tîrnăveanu, loc
țiitor de comandant al unui 
regiment de aviație, la numai 26 
de ani. Strungarul de ieri este 
astăzi un excelent pilot pe 
avioanele de vînătoare cu reacție 
și mina lui nu va tremura nicio
dată în fața oricărui avion duș
man. El este unul din apărătorii 
cerului senin al patriei.

Zgomotul ultimei formații ae
riene de-abia s-a stins și odată 
cu el a amuțit parcă și fanfara.

Nu, cei o mie de instrumen
tiști n-au tăcut. De ce nu-i mai 
auzim ? Intr-o perfectă alienere 
se apropie coloșii de oțel, tancu
rile. Soldatul fruntaș Vasile Du- 
nose conduce una din fortărețele 
pe șenile. Pentru cîtăva vreme 
el și-a lăsat tractorul la S.M.T. 
Făurei în grija unui alt tovarăș. 
Acum este un tanchist de frunte.

Ultimul tanc părăsește piața. 
Parada militară ia sfîrșit. Arma
ta noastră populară, dotată cu 
armament modern, este expresia 
vie a grijii pe care o poartă 
partidul și guvernul întăririi ca
pacității de apărare a patriei.

PETRE MARIN 
PAUL DAN

Te salută, zi scum
pă, muncitorii uzinei 
care-ți poartă numele 
—. „23 August44. Le 
simți bătaia inimii. 
Mulți dintre cei ce 
privesc spre tribună 
au contribuit ca pla
nul de producție pe 
primul semestru să 
fie îndeplinit cu 10 
zile mai devreme. 
Privește carul a- 
legoric. Ce mîn- 
dră-i .stema! Cu
nună de spice aurii, 
munți cu păduri fal
nice, turlele sonde
lor, deasupra soarele 
aducător de belșug 
care o încununează 
Iată și ostașul sovie 
tic, alături de cel ro* 
mîn și de un munci
tor din gărzile pa
triotice. Tn mijloc — 
macheta uzinei lucra- 
tă cu migală, cu ta
lent. E — în ansam 
blu — carul alegoric, 
reprezentînd elibera
rea.

Trec muncitorii 
scandînd lozinci. Ui
te în mulțime două 
chipuri cunoscute, 
Sînt portretele tine
rilor Tudor Ion — 
forjor și Popa Ion — 
turnător în fontă. Ia- 
tă-1 și pe tînărul in

giner Mircea Drăgu- 
lin, autorul inovației 
care aduce o econo
mie de 965.000 lei.

Uzina care poartă 
numele lui 23 August 

a pregătit în pri
mul cincinal 1570 de 
ucenici, 2050 mun
citori calificați, 200 
de maiștri, a trimis 
în instituții superioa
re pentru calificare 
150 de tovarăși.

Privesc printre 
rînduri. Nicolae Zam
fir, cazangiul, și-a 
prins’ cu emoție și 
mîndrie Medalia 
Muncii. Alături de el 
merg tinerii Neagu 
Gheorghe — sudor, 
Dobrescu Petre — 
montator locomotive, 
Burlacu Dumitru — 
tîmplar, toți munci
tori de nădejde ai 
Complexului C.F.R. 
In fața tribunei ofi
ciale muncitorul de 
pe carul alegoric 
sfarmă lanțurile ro
biei. E liber, de 13 
ani liber, stăpîn pe 
viață și pe soarta sa. 
Liber să muncească, 
să trăiască fericit.

Soarele salută con
structorii autobusului 
îmbunătățit — mun
citorii uzinei „Tudor

Vladimirescu44, pe Po
pescu Gh., Dumitru 
Ruse, pe toți gospo 
darii care au econo 
misit în acest an 
1.200 000 lei, pe mun
citorii renumitei uzi 
ne „Clement Gott 
wald44 — care în 
cinstea acestui 23 
August au începui 
producția motoarelor 
antigrizutoase îmbu
nătățite de 8 kW. și 
1500 ture pe minut, 
pe cci de la „Vasile 
Roaită“ — care dau 
produse în contul 
lunii octombrie, pe 
cei de la „Semănă
toarea44 — care lu
crează în contul lu
nii septembrie, pe 
muncitorii uzinelor 
„7 Noiembrie44, Fi
latura Romînească 
dc Bumbac44 între
prinderilor Industriei 
Bumbacului, „Trico
tajul Roșu44, „Tim
puri Noi“, „Kirov“, 
„Flacăra Roșie*.

E ziua ta, patrie! 
Te salută inovatorii, 
raționalizatorii, frun
tașii, toți acei ce con
tribuie la crearea și 
dezvoltarea indus
triei, spre binele po
porului muncitor.

L. POPESCU

Cu 13 ani în urmă — apărau Bucureștiul. Astăzi construiesc o viață nouă, socialistă, pe care 
sînt gata oricînd s-o apere.

OMAG
Trec gărzile muncitorești înar

mate, într-o aliniere perfectă, 
în uniforme albastre, cu bande
role pe braț și cu mîinile încleș
tate pe arme. Coloana este pri-

Cei ce minuiesc secera și ciocanul sint pentru totdeauna înfrățiți I 
(Carul alegoric purtat de tineri țărani muncitori din regiunea București)

FRESCA BELȘUGCIII

I U
mită cu nesfirșite aplauze din 
tribune.

In zilele lui august 1944, 
gărzile muncitorești luptau cu 
arma în mînă pentru libertatea 
poporului.

Ne referim și la tine, Ioan 
Vartolomei. Iți amintești acea zi 
a anului 1944 cind impreună cu 
alți muncitori patrioți ați apărat 
gara de vest din Ploești. Era o 
noapte umedă și rece, o noapte 
în care doar proiectilele tunuri
lor și exploziile bombelor alun
gau pentru fracțiuni de minut 
intunericul prevestitor de moar
te. Vă găseați in gară,
tancul fascist s-a apropiat de 
voi, împroșcind grindina ucigă
toare cu toate armele de bord, 
l-ați distrus. Dar asta nu țl-a 
fost singura luptă, Ioan Varto
lomei ! Ura împotriva fasciștilor 
te-a purtat mai departe. Acolo

Cînd

în Tatra, la Banska Bistrița, ră
nit grav, ai continuat să lupți. 
Acum ești muncitor la uzinele 
„Grivița Roșie" și cu banderola 
tricoloră pe braț, defilezi în rin- 
durile gărzilor muncitorești.

Vă numărați printre acei care 
ați oferit patriei sîngele vostru 
in acel greu, dar eliberator an 
1944. Cot la cot cu ostașii sovie
tici ați înscris atunci cea 
frumoasă pagină a istoriei 
noastre.

Și iată-vă acum defilind 
fața tribunelor hotărîți să 
rați ceea ce poporul a cucerit 
in acești ani.

E. PITULESCU

mai 
tării

prin 
apa-
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ț atomul\ 
? •
• Uriașul și invizibilul atom : 
; a defilat cu o aureolă de ?
• prinț încoronat în mijlocul • 
: mulțimii Tribunele l-au salu- • 
: tat și l-au remarcat ca pe o •
• persoană anume. •
• Reactorul atomic — miște- •
• riosul laborator-uzină in care • 
î atomul este dezlănțuit și po- i
• talii după voia omului —■ a in- ;
• trat, mî.ndru și prestant, în • 
; rindul metrilor cuceriri și reali.
• zări cu care defilăm în zilele 
: noastre de mare sărbătoare.
• L-am văzui defilind înălțător 
î și simbolic, lingă un grafic o- 
? bișnuit de producție pentru ne-
• voile omului. Devenit instru- 
î ment de cercetare pașnică, în-
• tru nădejdea strălucirii viitoru-
• lui, al cărui sol era, atomul a
; defilat cu fruntea sus. Nu ham 
i< ' ~ L
i noaștem sub înfățișarea lui ț 
: monstruoasă, cu care a înspăi- • 
- mîntat visurile oamenilor în •
• acest deceniu, înfășurat tn vest- î 
î mlntele de foc și cenușă ale j
• prevestirilor și amenințărilor : 

negre. Atomul nostru este pre- : 
gătit să transporte rachetele în * 
Lună sau Marte, să dea lumi ® 
nă și căldură oamenilor. S-a- • 
vanțil noștrt, care-și iubesc • 
țara lor, bogată în uzine, grîne • 
și uraniu, au pus tara noastră • 
în rîndul primelor state din « 
lume care au reactoare atomice. :

Desigur, nu putem visa viito- |

Atomul poate transforma ora- j 
șui în ruină sau pustiul în gră s 
dină. •

Atomul însă, singur, fără • 
mina și mintea omului, rămîne* 
o putere moartă. ?

j Fără îndoială, mințile lucide *
• și responsabile vor cîștiga su- î 
ț premația asupra atomului și-l •
• vor folosi în scopuri de lumină ?
: și binefacere. :
• Cel care au vă2ut reactorul •
• nostru atomic defilind la 22 ;
î August și-au întărit convinge- • 
î rea aceasta. •
l i
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oară in 
viața mea văd o asemenea de
monstrație entuziastă — ne-a 
spus studentul cambodgian Dy- 
Phon. Această demonstrație 
reflectă bucuria de a trăi a 
poporului. Repet : niciodată 
n-am mai văzut o asemenea de
monstrație.

Un tânăr cu pielea de culoa
rea ciocolatei se agita mereu : 
aplauda, saluta, primea și ofe
rea flori. Este economistul Olu 
Oguntoye din Africa de vest.

— Sint foarte impresionat 
— ne mărturisește.

— Ce anume v-a impresio
nat ? — întrebăm.

— tn primul rind — oame
nii. îți dai seama că sînt feri
ciți. Numai niște oameni feri
ciți pot manifesta astfel. Și 
cind te gindești cite se spun 
în occident pe seama Romi- 
niei...

Gregorio Berman este un 
medic argentinian, membru al 
Consiliului Mondial al Păcii. 
Cunoscuse Rominia doar din 
atlasele geografice, dar două 
săptămini a străbătut-o t

— Nu există o propagandă 
mai bună decît viața dv. pe 
care am văzut-o în fabrici, la 
sate sau pur și simplu pe 
străzi. Luăm în Argentina o 
mare lecție — cea a faptelor 
văzute, mai prețioasă decit 
orice se poate așterne pe hîr- 
tie.

L-am ascultat pe Asok Ghosh, 
președintele Uniunii Studenți
lor din Calcutta. Lui demons
trația i-a dezvăluit energia des
cătușată a poporului.

Nici studentul scoțian 
preajmă nu mai păstra cal
mul. Saluta uneori ca un au
tentic meridional ; Bucureștiul 
nostru îl cucerise.

E. OBERST

Grupul reprezentând oamenii 
muncii din agricultură a avut și 
care alegorice. Dar nu poți vorbi 
îndeosebi despre ele fără să ne
dreptățești prin aceasta întregul 
ansamblu al acestui grup de ma- 
nifestanți, pentru că, de fapt, trece
rea lor prin piața Stalin a însem
nat în întregime o limpede alego
rie. Am văzut, astfel, trecînd prin 
fața noastră oameni purtând în 
brațe tulee de porumb ca pe niște 
originale steaguri. Am văzut fete su- 
rîzătoare purtând pe umeri coșuri 
încărcate cu fructe și legume, bă
ieți ducînd în brațe snopi de griu 
și un flăcău ridicînd de-asupra 
capului, în loc de năframă doi 
știuleți de porumb. Am văzut un 
chip tânăr de inginer agronom 
care desigur a mai trecut pe aici 
și în alți ani, ca elev, ca student

și acum ca om împlinit și așezat 
la locul lui în viață. Cuprinzînd 
o mulțime de simboluri, bogățiile 
pe care le-au purtat în brațe de
legații din agricultură ne vorbeau, 
printre altele, despre atâtea trans
formări și victorii petrecute în 
viața țăranilor în cei treisprezece 
ani de la eliberare.

Fără îndoială că în bucuria a- 
ceea generală, în cascada aceea 
de entuziasm ce împingea pe oa
meni să încingă în fața tribunei 
o horă veselă, să cînte și să stri
ge necontenit cuvinte de laudă 
pentru partid, se cuprinde și bucu
ria țăranilor din raionul Slobozia, 
care numai cu două zile înainte 
de 23 August au anunțat com
plecta cooperativizare a agricul
turii din raion, ca și simțămintele 
tuturor țăranilor din regiunea

București, care tot cu două zile 
înainte anunțaseră terminarea tre
ier ișului — prilej de îmbucurător 
bilanț: media la hectar a produc
ției de griu în gospodăriile colec
tive a fost de 1.600 kg., în înto
vărășiri de 1.480.

Și pentru că printre cei ce de
filau erau mulți tineri, nu putem 
să nu ne gîndim la citeva cifre 
reprezentând strădania tinerilor 
din regiunea București de a-și ma
nifesta puterea lor tinerească de 
a munci, lată : 1.179.350 puieți 
plantați, 5.578 hectare de islaz 
curățate, 27.000 kg. grîu rezultat 
din spicele culese de pe cîmp, în 
gospodăriile agricole colective—234 
echipe de tineret în care lucrează 
2.730 de tineri și multe și multe 
altele.

M. CARANFIL

; TREC SPORTIVII
i Ropote de aplauze întâmpinăm 
\ coloana sportivilor. Motocicliștil 
\dela C.C A. trec primii prin 
j/u/u tribunelor, aliniați perfect.

Demonstrația sportivilor este 
i o manifestare de sănătate, de 
vigoare, de dragoste nețărmu
rită față de regimul nostru de- 

J mocrat popular care le-a creat 
i toate condițiile pentru a urca 
i cele mai înalte culmi ale glo- 
i riei sportive. Trec prin piață 
i piloții și parașutiștii sportivi, 
[ membrii diferitelor colective 
sportive. îi recunoaștem pe 
sportivii din învățămîntul me
diu și superior. Apar sportivii 

\ din industria grea. In mijlocul 
ipieții ei execută cu măiestrie o 

temă ce reprezintă eliberarea 
patriei noastre de către Uniu
nea Sovietică. Coloana sportivi
lor este încheiată de clubul 
,,Dinamo". In frunte pășesc

jj membrii cercurilor „Tlnărul di- 
r namovisi".
S Trece un grup compact care 
N se bucură de o deosebită simpa- 
? tie din partea celor prezenți in 
rj tribune. Sint cei peste 200 de Jr 
£ maeștri ai sportului și cam- i 
S pioni de la Dinamo". Ei amin
ti tesc de marile succese ale spor- 
1 tului rominesc din ultimii ani;
I de cele cinci medalii de aur 

cucerite la locurile Olimpice de 
la Melbourne, de cele 178 me- 

| daZzi cucerite la cea de a 111-a 
ediție a focurilor sportive in
ternaționale ale tineretului de i 

i la Moscova.

Defilează sportivii. Printre ei — ciștigători 
la olimpiada de la Melbourne și la jocurile 

Moscova

ai medaliilor de aur 
internaționale de la

Pe întinsul PATRIEI

din.

Cintec, joc, veselie — poporul manifestează Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Cluj
Ora 9. începe demonstrația oa

menilor muncii. O demonstrație a 
celor liberi ce oglindește bucu
ria de a trăi și a munci. înfră
țiți în muncă și în luptă mun
citorii clujeni au raportat cu mîn- 
drie partidului, conducătorul 
lor dîrz și neînfricat, că acestei 
zile i-au închinat realizări de 
seamă. 25.226.069 Iei economii 
peste plan, sute de tone produse 
peste plan, productivitate ridi
cată, reducerea prețului de cost. 
Intr-o entuziastă înfrățire, Va- 
sile Serban și Ana Turei de la 
Carbochim; Reghina Coroian și 
Paula Tokacs de la „lanos Her- 
bak“ și mulți alții pășeau ală
turi. Vorbesc limbi diferite. Dar 
aceeași hotărîre îi călăuzește în 
muncă și în viață. Fiziologul a- 
cademician Benetato, scriitorul 
laureat al Premiului de Stat 
Nagy Istvan, pictorul Nagv 
Bela, artistul poporului Stefan 
Braborescu au adus și ei la 
demonstrație o părticică din 
munca unită a inlectualltății clu
jene, pentru propășirea și înflo
rirea artei, literaturii și culturii 
din R.P.R.

Demonstrația s-a încheiat. Pă
durea Hoia și alte locuri de o- 
dihnă din împrejurimile Cluju
lui găzduiesc mese prietenești la 
iarbă verde.

M. MUNTEANU

Re jlțo
La demonstrația oamenilor 

muncii din orașul-uzină Reșița, 
cel mai îndelung aplaudat a fost 
un car alegoric exprimînd ela
borarea unei șarje de oțel la 
cuptoarele Martin. Aceasta, în- 
trucit în zorii zilei de 23 Au
gust oțelăria Martin din Reșița 
a cunoscut cea mai mare rea
lizare din întreaga ei istorie: a 
dat peste plan de la începutul a- 
nului și pînă la 23 August 
20.000 tone de otel.

C. BUCUR

Orașul Stalin
Aproape 10.000 de oameni ai 

muncii din Orașul Stalin s-au

adunat în fața Casei ofițerilor 
într-un mare miting. A luat cu- 
vîntul tov. Maxim Bergheanu. 
membru supleant al C. C. al 
P.M.R., prim secretar al Comite
tului regional de partid Stalin. 
Cuvintele sale vorbeau despre 
minunatele realizări obținute în 
regiunea Stalin în cel 13 ani de 
la eliberare, precum și despre 
succesele obținute de metalur- 
giști în întîmpinarea acestei 
sărbători.

GH. ANGELESCU

Co n $ fan ta
Ora 11 dimineața. Asistăm 

la demonstrația oamenilor mun
cii din Constanța. Prin fața 
tribunelor trecuseră demonstrind 
constructorii de nave maritime, 
ceferiștii, muncitorii întreprinde
rii petrolifere, docherii, marinarii, 
pescarii.

I rmeaza demonstrația oameni
lor muncii din agricultură. La 
intersecția străzii Stalin cu șo
seaua Mangaliei a apărut capul 
coloanei, hi frunte vin mecaniza
tele. Puternice tractoare mddetn.e 
de fabricație rominească. combi
ne autopropulsate, întreaga gamă 
a utilajului modern cu care a 
fost dotată agricultura regiunii 
Constanța. Datorită grijii parti
dului și guvernului, agricultura 
regiunii Constanța în plină înflo
rire este utilată cu 5.979 tractoa
re. 516 combine. 1.441 batoze și 
multe alte mașini agricole.

Țăranii muncitori din raionul 
Hirșova aduceau in cinstea celui 
de-al 13-lea August 23 cel mai 
prețios dar — complecta colecti
vizare a raionului Hirșova.

La demonstrația de astăzi a ță
ranilor muncitori, tinerii din re
giunea noastră prezintă și un bi
lanț al lor.

In ajunul marii sărbători, tine
rii utemiști au raportat partidului 
noua victorie a lor : planul cu 
privire la stringerea spicelor a 
fost complect realizat. Regiunea 
Constanța deține astăzi 200.000 
kg. grîu realizat prin treierarea 
spicelor adunate de către tineret-

1. ȘERBU



Adunarea lesiiuă consacrate zilei de 23 Auousi
Cuvîntarea rostită de tovarășul Emil Bodnăraș

(Urmări din pag. 2-a)

parțial în problema dezarmării, 
să agraveze din nou încorda
rea în Orientul mijlociu și 
Extremul Orient, grăbesc re
învierea militarismului german, 
.Cu toate piedicile pe care cercu
rile imperialiste încearcă să le 
pună în calea destinderii rela
țiilor între state, evoluția eve
nimentelor internaționale scoate 
cu putere la iveală creșterea im
petuoasă a forțelor luptătoare 
pentru pace.

Trăim în epoca prăbușirii o- 
diosuiui sistem colonial, epoca 
măreței renașteri la o viață li
beră și independentă a popoare
lor Asiei și Africii. Pe teritoriul 
fostelor colonii din Orient au 
luat ființă 23 de state noi. După 
cel de-al doilea război mondial 
s-au eliberat din robia colonială 
și semicolonială 1.300.000.000 de 
oameni.

• In întreaga lume se dezvoltă, 
cu participarea celor mai largi 
și diferite pături sociale, acțiu
nea pentru interzicerea folosirii 
și experimentării armei atomice 
și cu hidrogen, transformîndu-se 
pe zi ce trece în cea mai vastă 
acțiune a opiniei publice mon
diale din ultimul deceniu. Tot 
mai numeroase state, reprezen- 
tînd marea majoritate a popu
lației globului, se pronunță pen
tru pace. Evoluția evenimentelor 
internaționale demonstrează de
plina justețe a tezei enunțate de 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
cu privire la posibilitatea pre- 
întîmpinării războiului în epoca 
actuală.

Politica externă a Republicii 
Populare Romîne, de coexistență 
pașnică cu toate statele, ur
mărește să aducă o contribuție 
cit mai efectivă la cauza păcii 
și destinderii internaționale. Roa
dele acestei politici se concre
tizează în continua dezvoltare 
a relațiilor noastre politice, eco
nomice și culturale cu un număr 
tot mai mare de state. Dorim 
dezvoltarea relațiilor cu țările 
balcanice și alte țări situate în 
vecinătatea noastră, cu toate ță
rile fără deosebire de regim so
cial, pe baza deplinei egalități, 
respectării reciproce a suverani
tății și integrității teritoriale, ne
amestecului In treburile interne. 
Dorim lărgirea schimburilor co
merciale cu toate țările în con
diții de reciprocitate, iar econo
mia noastră în plină dezvoltare 
asigură o bază trainică intensifi
cării relațiilor noastre comercia
le internaționale.

Continuînd să înfăptuiască cu 
perseverență politica sa de pa
ce, guvernul Republicii Populare 
Romîne ecordă totodată o neslă
bită atenție capacității de apă
rare a țării, cît și acțiunilor co
mune ale statelor socialiste în 
vederea apărării intereselor lor 
naționale, a securității și inde
pendenței lor.

Tovarăși,
Poporul nostru sărbătorește 

ziua de 23 August, aniversarea 
eliberării Romîniei, în împreju
rări în care mișcarea muncito
rească internațională, oamenii 
muncii de pretutindeni, se pre
gătesc să întîmpihe glorioasa a- 
niversare a 40 de ani de la Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, cel mai măreț eveniment 
din istoria umanității. Exemplul 
însuflețitor al construirii socia
lismului și comunismului în 
U.R.S.S., transformarea vechii 
Rusii înapoiate într-o mare pu
tere socialistă, înflorirea celei 
mai înalte forme a democrației 
— democrația socialistă — au în
curajat lupta revoluționară de 
eliberare a exploataților și asu- 
priților de pretutindeni. Uriașa 
influență exercitată de Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie asupra evoluției istoriei con
temporane s-a vădit în nașterea 
și dezvoltarea marii familii a ță
rilor socialiste, în victoria revo
luției populare în marea Chină 
și în alte țări din Europa și A- 
sia, în avîntul mișcării de elibe
rare socială și națională din în
treaga lume.

Ritmul dezvoltării economiei 
sovietice este o strălucită mani
festare a superiorității socialis
mului asupra capitalismului. Po
porul sovietic pășește cu succes 
la înfăptuirea sarcinii fundamen
tale trasate de P.C.U.S. — a- 
ceea de a ajunge și depăși cele 
mai înaintate țări capitaliste. în 
ce privește producția de mărfuri 
pe cap de locuitor.

Glorioasa experiență a P.C.U.S., 
făurit de marele Lenin, uriașa 
experiență istorică a patru de
cenii de construcție socialistă și 
comunistă în Uniunea Sovietică, 
constituie un exemplu măreț și 
far călăuzitor în lupta partide
lor comuniste și muncitorești 
de pretutindeni pentru pace, de
mocrație și socialism.

Tovarăși,
Aruncînd o privire în urmă la 

drumul străbătut în cei 13 ani 
de ia eliberarea țării, poporul 
nostru se poate mîndri cu suc
cesele sale, poate privi viitorul 
cu încredere. Avem o țară fru

moasă, Iar bogățiile pămtntului 
nostru slnt azi puse în valoare 
spre a sluji adevăratului lor 
stăpîn, poporul. Munca plină de 
avînt a poporului nostru harnic 
și talentat a schimbat fața țării, 
făcînd să apară pe întinsurile ei 
noi furnale și hidrocentrale, sute 
de uzine și fabrici, gospodării 
de stat și gospodării colective, 
instituții de cultură. Oamenii 
muncii de la orașe și sate sînt 
mai uniți ca oricînd în jurul con
ducătorului lor încercat — par
tidul marxist-leninist al clasei 
muncitoare. Regimul democrat- 
popular dispune de imense re
surse de continuă dezvoltare a 
forțelor <!e producție, de asigu
rare a unei vieți luminoase po
porului. Romînia ape azi peste 
hotare prieteni puternici și în
cercați pe care se poate bizui 
oricînd. De noi, de munca en
tuziastă a clasei muncitoare, ță
rănimii și intelectualității depin
de ca să asigurăm înflorirea 
continuă ti scumpei noastre pa
trii, victoria construcției socia
liste în țara noastră, bună sta
rea materială și culturală a po
porului, care constituie scopul 
suprem al politicii Partidului 
Muncitoresc Romîn.

întărind necontenit statul de
mocrat-popular și contribuind la 
consolidarea unității țărilor so
cialiste în frunte cu U.R.S.S., 
poporul romîn își continuă ne
abătut opera sa constructivă și 
politica de pace. Nu există forță 
capabilă a clinti unitatea de ne
zdruncinat a milioanelor de oa
meni ai muncii din jurul parti
dului. guvernului, regimului de
mocrat-popular. Nu există forță 
capabilă să abată poporul nostru 
de pe calea pe care a pășit cu 
13 ani în urmă, la 23 August 
1944, calea democrației populare 
și a socialismului, calea înflori
rii patriei și a făuririi unei vieți 
luminoase, îmbelșugate a po
porului.

Trăiască poporul romîn, stăpîn 
pe soarta sa I

Trăiască alianța de nezdrun
cinat Intre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, frăția și 
prietenia între poporul romîn și 
naționalitățile conlocuitoare I

Trăiască organizatorul victori
ilor noastre, Partidul Muncito
resc Romîn, Comitetul său Cen
tral , guvernul Republicii Popu
lare Romîne 1

Trăiască lagărul socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică 1 
Trăiască pacea între popoare 1 
(Aplauze puternice și îndelun
gate).

TELEGRAME
primite cu prilejul zilei de 23 August
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Nafionale 

a' R. P. Romîne
Tovarășului dr. PETRU GROZA

Președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne
Tovarășului CHIVU STOICA

Primului Secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ
In numele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S. și al Comitetului Central al Par
tidului Comunist ->1 Uniunii Sovietice vă trimitem, dragi tovarăși, 
și în persoana dv. tuturor oamenilor muncii din Republica Popu
lară Romînă, cele mai calde și prietenești felicitări cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului romîn — Ziua eliberării Romî
niei de sub jugul îascismului.

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă sărbătoresc 
în mod solemn și cu bucurie cea de-a 13-a aniversare a eliberării 
patriei lor de sub iugul fascismului. Zdrobind puterea moșierilor 
și capitaliștilor, instaurînd orînduirea democrat-populară in țara 
sa, poporul romîn, în frunte cu clasa muncitoare și sub condu

cerea avantgărzii sale încercate —Partidul Muncitoresc Romîn — 
a obținut intr-un termen istoric scurt succese remarcabile în con
strucția socialistă.

Harnicul popor al Romîniei libere se poate mîndri pe drept 
cu realizările sale în munca pașnică, constructivă. Ducînd cu con
secvență o politică externă leninistă, Republica Populară Romînă 
ocupă locul ce i se cuvine în marea familie a țărilor socialiste și 
aduce o contribuție importantă la cauza intăririi păcii între po
poare și slăbirii încordării internaționale, la întărirea prieteniei 
frățești și colaborării strînse între țările lagărului păcii și socia
lismului. Oamenii muncii din Uniunea Sovietică, ca și oamenii 
muncii din țara dv. însuflețiți de ideile și țelurile comune — 
construirea comunismului — se bucură sincer de succesele clasei 
muncitoare din Romînia, ale țărănimii muncitoare și intelectuali
tății, manifestă grijă pentru întărirea și dezvoltarea continuă a 
legăturilor frățești de prietenie și colaborare multilaterală între 
popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Romîne.

Anii care au trecut dovedesc întărirea necontenită a legături
lor dintre P.C.U.S. și P.M.R., a extinderii colaborării politice, e- 
conomice și culturale între țările noastre pe baza unei depline 
egalități în drepturi și respectării independenței de stat și a su
veranității. Se înfăptuiește cu succes declarația comună din 3 de
cembrie 1956 a delegațiilor guvernamentale ale U.R.S.S. și Ro
mîniei — exemplu remarcabil de relații internaționale de tip nou, 
stabilite între țările socialiste pe baza internaționalismului pro
letar. Prietenia frățească și sinceră dintre popoarele țărilor noa
stre își găsește o expresie vie în contactele care se întăresc în 
permanență între reprezentanții organizațiilor de partid, de stat 
și obștești, precum și In schimbul multilateral de forțe culturale 
și științifice între țările noastre.

Permiteți-ne să vă încredințăm, dragi tovarăși, din partea 
C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic, că se va face totul pen
tru întărirea continuă a prieteniei frățești și a colaborării dintre 
popoarele, partidele și statele noastre spre binele oamenilor mun
cii din U.R.S.S. și R. P. Romină, spre binele întăririi colaborării 
țărilor puternicului lagăr socialist. Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și C.C. al P.C.U.S. 
urează din toată inima P.M.R., oamenilor muncii din Romînia, 
guvernului R. P. Romîne și dv. personal, noi mari succese în 
construirea socialismului în țara dv.

Trăiască și să înflorească prietenia de nezdruncinat și cola
borarea frățească dintre popoarele sovietic și romîn 1

K. E. VOROȘILOV 
președintele Prezi
diului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S.

N. A. BULGANIN 
președintele Const, 
liului de Miniștri 

al U.R.S.S.

N. S. HRUȘCIOV 
prim secretar 

al C.C. al P.C.U.S.

Recepție cu prilejul
In seara zilei de 23 August 

Consiliul de Miniștri al R.P.R. a 
oferit o mare recepție cu prile
jul celei de-a 13-a aniversări a 
eliberării Romîniei.

La recepția care a avut loc în 
clădirea Consiliului de Miniștri 
au luat parte tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. prim secretar al 
C.C. al P.M.R., Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Apostol, general 
de armată Emil Bodnăraș, Nico- 
lae Ceaușescu. Alexandru Mo- 
ghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
membri ai Biroului Politic ai 
C.C. al P.M.R., Dumitru Coliu, 
Grigore Preoteasa, Leonte Răutu, 
general colonel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, membri supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., lanos Fazekaș și Vladi
mir Gheorghiu, secretari ai C.C. 
al P.M.R., Alexandru Birlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri, 1. Gh. Maurer, ministrul 
Afacerilor Externe, membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai guver
nului, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, gene
rali și ofițeri superiori ai Forțe
lor Armate ale R.P. Romîne, foști 
comandanți de mari unități care 
au luptat pe frontul antihitle
rist și alți generali și ofițeri 
superiori in rezervă care au par
ticipat la războiul antifascist, 
conducători ai organizațiilor obș
tești, ai instituțiilor centrale, 
Eroi ai Muncii Socialiste, cunos- 
cuți oameni de știință, artă 
cultură, șefi ai cultelor 
R.P.R., numeroși fruntași 
muncă din întreprinderi, de 
ogoare și din instituții din 
treaga țară, reprezentanți ai pre
sei romîne și străine.

La recepție au luat parte de 
asemenea oaspeți de peste ho
tare care au sărbătorit alături 
de poporul nostru cea de-a 13-a 
aniversare a eliberării Romîniei.

Au luat parte membri ai cor
pului diplomatic: ambasadorii 
R. P. Bulgaria — S. Pavlov, 
R. P. F. Iugoslavia — N. Vuja- 
novici, R. P. Albania — Miha 
Lako, R. P. Chineze — Ke_ Bo- 
nian, I' 
Epișev, R. Cehoslovace — Ivan 
Rohal Illkiv, R. P. Ungare — 
Ferenc Keleti, R. D. Germane— 
Georg Stibi, “ 
Tevfik 
nam — 
R. P. D.

zilei de 23 August
lui — Arieh Harell; însărcinați! 
cu afaceri ai Elveției — Gottlieb 
Gut, Belgiei — Jean Leroy; în- 
sărcinații cu afaceri ad-interim 
ai Argentinei — J. Medoro Del- 
fino, Danemarcei — Niels Haug- 
sted, R. P. Polone — Czeslaw 
Kasprzak, Franței — Jean De- 
ciry, Statelor Unite ale Ameri- 
cii — H. Bartlett Weils, Greciei 
— Nicolaos Diamantopoulos, 
Marii Britanii — E. G. Willan. 
Austriei — R. Zlatnik; general 
maior I. P. Juravlev, atașat mi
litar naval și al aerului al Uniu
nii Sovietice, colonel Ferdinando 
Di Lauro, atașat militar na
val și al aerului al Italiei, 
colonel Miloslav Hoppe; ata
șat militar al R. Cehoslovace, 
colonel Edo Bohinc, atașat mi
litar și al aerului al R. P. F. 
Iugoslavia, colonel Roman See- 
paniac, atașat militar și al ae
rului al R. P. Polone, colonel 
Lajos Șolt, atașat militar al 
R. P. Ungare, colonel William 
Northam, atașat militar al Sta
telor Unite ale Americii, grp. cpt. 
J. W. Appleton ; atașat al aeru
lui al Marii Britanii, locotenent 
colonel Mei lun-si, atașat mili
tar al R. P. Chineze, locotenent 
colonel Nahit Ozgur, atașat al 
aerului al Turciei și alții mem
bri ai corpului diplomatic.

In timpul recepției tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri, a rostit urmă
torul toast:

Tovarăși șl prieteni,
Dragi oaspeți,
Poporul romîn aniversează as

tăzi cu adincă bucurie marea sa 
sărbătoare națională, ziua elibe
rării de sub jugul fascist, eveni
ment care a determinat adinei 
prefaceri in istoria sa.

Poporul romin se poate mîndri 
pe drept cuvînt de cuceririle isto
rice și realizările mărețe obținute 
in acești ani, pe toate tărimurile 
de activitate, in munca sa de 

Uniunii Sovietice — A. A. construire a socialismului și de 
r> /--L—i i..__ contribuția sa in intărirea păcii

in lume.
Poporul nostru simte din ce în 

ce mai mult roadele victoriei de 
la 23 August și ale muncii sale 
pline de abnegație și de avînt 
patriotic.

Să închinăm paharul pentru toți 
patrioții, care, cu hotărire, curaj 
și spirit de sacrificiu s-au ridi
cat la chemarea Partidului Comu
nist Romîn la luptă pentru do-

Si 
din 
în 
pe 
în-

Turciei — Celal
Karasapan, R. D. Viet- 
Nguyen Van Kinh. 

... _ Coreene — Kim Ben 
Dik, Egiptului — Hussein Cha« 
wky ; miniștrii Italiei — Fran
cesco Lo Faro, Finlandei — Gu
nnar Palmrolh, Iranului — Ab- 
doll Hossein Meykadeh, Israelu-

A sosit în Capitală delegația U. T. M. 
care a participat la cei de-al IV-lea Congres 

al F. M. T. D.
Sîmbătă după amiază a sosit 

in Capitală delegația Uniunii Ti
neretului Muncitor) condusă de 
tov. Virgil Trofin — prim secretar 
al C.C. al U.T.M., care a pârtiei- 
pat la cel de al IV-lea Congres 
al F.M.T.D. de la Kiev. Din de
legație mai fac parte tov. Cornelia 
Mateescu, secretar al C. C. a!

U.T.M., tov. Alecu Costica, mem
bru al C.C. al U.T.M. și alții.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de tov. Petre 
Gheorghe și Alexandru Kopandi, 
secretari ai C.C. al U.T.M., de tov. 
Miron Olteanu, Dumitru Bejan și 
Ștefan Bîrlea, membri în Biroul 
C.C. al U.T.M., de activiști ai 
Uniunii Tineretului Muncitor.

borlrea fascismului, pentru elibe
rarea Rominiei, pentru fericirea 
poporului.

Să ridicăm acest pahar pentru 
poporul nostru, făuritor al vieții 
noi socialiste, pentru clasa noas
tră muncitoare, țărănimea noastră 
muncitoare, intelectualitatea noa
stră.

Pentru harnicele femei ale ță
rii noastre, pentru tineretul nos
tru entuziast, dornic de înfăp
tuiri mărețe, de muncă și Învă
țătură.

Pentru toți cei care cu brațul 
puternic și cu mintea ageră 
muncesc cu eroism pentru a lace 
țara noastră tot mai prosperă și 
viața tot mai imbelșugată și 
mai frumoasă.

Pentru munca înfrățită a po
porului romin și a naționalită- 
|ilor conlocuitoare, închinată în
floririi patriei comune.

Pentru armata noastră popu
lară, pavăză independenței pa
triei și a cuceririlor revoluționa
re ale poporului.

Pentru organizatorul victorii
lor poporului nostru. Partidul 
Muncitoresc Romin și Comitetul 
său Central!

Pentru Guvernul Republicii 
Populare Romine 1

Pentru patria noastră, minu
nată, Republica Populară Ro
mină 1

Iubiți tovarăși,
Dragi oaspeți,
îngăduiți-mi ca în această zi 

de mare sărbătoare și bucurie 
pentru poporul romin să ridic 
paharul în cinstea tuturor țărilor 
prietene, de care ne unește năzu
ința comună de construire a so
cialismului și de menținere a 
păcii in lume.

Închin paharul pentru po
poarele frățești ale Uniunii So
vietice, pentru Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, pentru Co
mitetul său Central, pentru Gu
vernul sovietic.

Pentru China Populară, 
toate țările socialiste, 
partidele lor comuniste șl 
torești și guvernele lor, 
unitatea de nezdruncinat 
gărului socialist, in frunte 
Uniunea Sovietică.

Pentru toate popoarele care au 
participat la lupta și victoria 
coaliției antihitleriste.

Să inchinăm paharul pentru 
intărirea relațiilor de pace șl co
laborare între toate țările, pentru 
șefii misiunilor diplomatice pre
zent! la sărbătoarea noastră, pen
tru oaspeții noștri dragi de peste 
hotare, in sănătatea tuturor ce
lor de față.

Pentru pace și prietenie Intre 
popoare!

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București A. A. Epișev, a 
toastat de asemenea urind noi 
succese poporului romîn în opera 
de construire a socialismului, 
pentru pace în lumea întreagă.

Recepția, la care au luat parte 
peste 1.000 de persoane, a decurs 
intr-o atmosferă 
călduroasă.

pentru 
pentru 
munci- 
pentru 

a la- 
cu

deosebit de
(Agerpres)

Motcova, Kremlin 22 augiut 1957

Tovarășului dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romîne

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romîne

Cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Romîne, în numele guvernului și poporului 
Republicii Populare Chineze vă transmitem din toată inima dv. 
și prin dv. guvernului și poporului Republicii Populare Romîne, 
felicitări călduroase.

Poporul chinez urmărește cu un sentiment de bucurie uriașele 
realizări pe care poporul romîn, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn și a guvernului Republicii Populare Romîne, le-a 
obținut în dezvoltarea economiei și a culturii socialiste, în ridi
carea nivelului de trai al poporului și în lupta pentru menținerea 
păcii mondiale. Urăm poporului frate romîn noi și tot mai mari 
succese în construirea socialismului și în lupta pentru apărarea 
păcii în Europa și în lumea întreagă. Urăm ca prietenia frățească 
dintre poporul chinez și poporul romîn să se dezvolte și să se 
consolideze tot mai mult.

MAO ȚZE-DUN 
președintele R. P. 

Chineze

LIU ȘAO-ȚI 
președintele Comite
tului permanent al 
Adunării Reprezen
tanților Populari pe 

Întreaga Chină

CIU EN-LAI 
premierul Consiliului 
de Stat și ministrul 

Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

Tovarășul dr. PETRU GROZA
Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne 
Tovarășul CHIVU STOICA
Ministrului Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne 
Tovarășul I. GH. MAURER

Cu ocazia sărbătorii naționale, cea de-a 13-a aniversare a 
eliberării Romîniei vă transmitem dragi tovarăși, și prin persoana 
dv. poporului romin prieten, un salut cordial și felicitări în nu
mele Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Populare Po
lone și al poporului polonez.

Poporul polonez împărtășește bucuria poporului frate romin 
pentru succesele obținute de el in decursul ultimilor 13 ani. 
Adîncirea necontenită a colaborării rodnice intre Republica Popu
lară Polonă și Republica Populară Romînă slujește celor mal 
vitale interese comune ale ambelor noastre popoare și constituie 
o contribuție importantă la cauza luptei pentru apărarea și con
solidarea păcii, la înfăptuirea politicii de colaborare pașnică in
ternațională, la cauza socialismului.

De ziua sărbătorii naționale a Rominiei frățești vă urăm, dv. 
dragi tovarăși, și poporului romin, succese continui in construi
rea socialismului, precum și înflorirea deplină a patriei dv. 
populare.

ALEXANDER
ZAWADZK1 

Președintele Con
siliului de Stat 
al R. P. Polone

IOZEF 
CYRANKIEWICZ 
Președintele Con

siliului de Mi
niștri al R. P.

Polone

ADAM 
RAPACKI 

Ministrul Afaceri 
lor Externe 

al R. P. Polone

Depuneri de coroane de flori cu prilejui 
aniversării eliberării patriei

Cu prilejul celei de a 13-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist, au fost de
puse coroane de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei, ridicat în 
amintirea luptătorilor neinfricați 
împotriva fascismului, pentru li
bertatea și independența țării

noastre și la Monumentul Eroilor 
Sovietici din Piața Victoriei.

De asemenea au fost depuse 
coroane de flori la Cimitirul 
ostașilor Armatei Britanice că- 
zuți în lupta împotriva fascismu
lui pe pămintul patriei noastre.

(Agerpres)

Sărbătorirea aniversării
eliberării Romîniei

In seara zilei de 23 August 
Mihail Dalea, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne In 
U.R.S.S., a oferit la Moscova o 
recepție cu prilejul sărbătorii na
ționale a țării.

In cadrul recepției, ambasa
dorul Mihail Dalea și A. N. Ko- 
sîghin, vicepreședinte al Consi

liului de Miniștri al U.R.S.S., au 
rostit calde cuvîntări prietenești.★

După cum anunfă agent ia Ta
il iug, cu prilejul sărbătorii na
ționale a R. P. Romîne la Belgrad 
s-a inaugurat joi expoziția „As
pecte din viața tineretului Re
publicii Populare Romine“. A- 
ceastă expoziție a fost organiza
tă în cadrul colaborării dintre

încheierea lucrărilor
Congresului F.M.T.D.

KIEV 24 (Agerpres). — TASS 
transmite: înainte de începerea 
ședinței plenare din dimineața de 
23 august a celui de-al IV-lea 
Congres al Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, delegațiile 
Uniunii Sovietice, Republicii Popu. 
lare Chineze și unei serii de alte 
țări au felicitat cordial pe solii 
Republicii Populare Romîne cu 
prilejul sărbătorii naționale — 
cea de-a 13-a aniversare a elibe
rării patriei lor de sub jugul fas
cismului.

Apoi Congresul a trecut la dis
cutarea și la adoptarea diferitelor 
recomandări și rezoluții prezen
tate de comisii.

In deplină unanimitate, congre
sul a adoptat Apelul către tinere
tul lumii, către toate popoarele, 
parlamentele și guvernele, către 
Organizația Națiunilor Unite cu 
privire la încetarea imediată a 
experiențelor cu arma nucleară și 
la interzicerea acestei arme.

Apoi, congresul a adoptat ape
lul F.M.T.D. către toate organiza
țiile internaționale de tineret.

In ședința plenară, Christian 
Echard (Franța) a dat citire rezo
luției celui de-al IV-lea Congres 
al F. M. T. D. „Tineretul în 
lumea contemporană Și sarcinile 
F.M.T.D.".

Congresul a aprobat cu un 
mare avînt această rezoluție.

După cuvîntarea lui Jacques De
nis care a vorbit în numele comi
siei pentru cel de-al doilea punct 
de pe ordinea de zi, congresul a 
aprobat în unanimitate noul sta
tut al F.M.T.D.

După cuvîntarea lui B. Bernini, 
care a făcut bilanțul lucrărilor 
Congresului, președintele ședinței 
a comunicat că în timpul congre
sului, in F.M.T.D. au fost primite 
diferite organizații din Cipru, Ne
pal, Camerun, Togo, Reunion ai 
căror observatori au participat la 
congres.

Seara a avut loc ședința de în
chidere a congresului. Au fost 
comunicate rezultatele alegerii 
Comitetului Executiv al Federa
ției care s-a desfășurat într-o șe
dință închisă.

In Comitetul Executiv au lost 
aleși reprezentanți ai organizații
lor de tineiet din diferite țări. 
Președinte al Federației a fost 
ales Bruno Bernini (Italia), se
cretar general, Christian Echard 
(Franța), secretar general ad
junct, a fost ales reprezentantul 
tineretului din Senegal Lo Șeic 
Bara, prim vicepreședinți și vice
președinți au fost aleși reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret 
din Anglia, India, Indonezia, 
Italia, China, Mexic, Polonia, 
U.R.S.S., Sudan, Finlanda, Ceho
slovacia, Chile.

organizațiile de tineret ale eelor 
două țări.

Expoziția va rămlne deschisă 
pină la 6 septembrie.

★
Din inițiativa Comitatului dă 

partid, a Comitetului sindical și 
Direcției uzinelor metalurgice 
Csepel din Budapesta, anul acesta 
au fost organizate în preajma zilei 
de 23 august „Zilele prieteniei 
ungar o-roinîneM,

In seara zilei de 22 august co
mitetul de partid al combinatului 
din Csepel a organizat o adunară, 
festivă consacrată sărbătoririi eli* 
berării Romîniei de sub jugul 
fascist.

’ ★
Cu prilejul celei de-a 13-a ani* 

versări a eliberării Rominiei, la 23 
august, ambasadorul Republicii. 
Populare Romîne în R.P. Chineză, 
Nicolae Cioroiu, a oferit la Pekin 
o recepție. Din partea chineză la 
recepție au luat parte premierul 
Ciu E n-lai.

★
La 23 august la Tokio cu prilej 

jul Zilei eliberării Romîniei d® 
sub jugul fascist a avut loc o șe
dință a Asociației de prietenie ja- 
pono-romînă, la care au participat 
reprezentanți ai vieții publice și 
politice din Japonia, care au vizii 
tat Romînia precum și foști diplo- 
mați acreditați în Romînia înainta 
de război.

----- a-----
24 ziariști americani 

vor pleca în R P. Chineză
WASHINGTON 23 (Ager- 

preș). — In urma presiunilor opi
niei publice care cere revizuirea 
politicii față de R. P. Chineză, 
Departamentul de Stat a anun
țat autorizarea a 24 de ziariști 
americani de a pleca în R- P. 
Chineză. Departamentul de Stat 
a anunțat însă totodată că poli
tica americană de nerecunoaștere 
a R. P. Chineze nu va suferi mo
dificări.

Lucrările subcomitetului O. N. U. 
pentru dezarmare

— Propunerile puterilor occidentale mențin vechile condiții —
LONDRA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum s-a 
aflat din surse demne de încre
dere, la ședința din 21 august 
a subcomitetului Comisiei O-N.U- 
pentru dezarmare, după cuvinta- 
rea reprezentantului U.R.S.S., 
V. A. Zorin, care a cerut cu in
sistență discutarea problemei în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară, a luat cuvîntul reprezen
tantul Statelor Unite, Stassen, 
care a prezentat în numele S.U.A., 
Marii Britanii, Franței și Cana
dei noi propuneri în această pro
blemă. Textul acestor propuneri 
este următorul:

„Toate părțile de comun acord 
se obligă să se abțină de la efec
tuarea exploziilor nucleare expe
rimentale în cursul perioadei de 
12 luni din ziua intrării in vi
goare a acordului cu condiția că 
se va realiza un acord cu privire 
la instituirea și menținerea con
trolului necesar, inclusiv posturi 
de inspecție, înzestrate cu instru
mente științifice și situate în li
mitele teritoriului Uniunii Sovie
tice, Regatului Unit, Statelor U- 
nite, ale regiunii Oceanului Pa
cific și în alte locuri unde acea
sta va fi necesar, cu consimtă- 
mîntul guvernelor interesate. 
Grupul experților tehnici care 
vor fi numiți de cele cinci guver
ne reprezentate în subcomitet, se

va întruni cît se poate mai cu- 
rind pentru elaborarea sistemu
lui de inspecție necesară contro
lării sistării experiențelor.

La expirarea perioadei de 12 
luni părțile vor putea efectua ex
periențe, numai dacă nu vor că
dea de acord asupra prelungirii 
acestei sistări pe o perioadă de 
timp mai îndelungată supusă 
unei inspecții internaționale efec
tive.

Dacă sistemul inspecției, des
pre care este vorba in primul pa
ragraf al acestei propuneri, va 
funcționa satisfăcător din punc
tul de vedere al fiecărei părți in
teresate și dacă în pregătirea 
sistemului de inspecție pentru 
încetarea producției materialelor 
fisionabile, întrebuințate pentru 
fabricarea armamentului se va 
realiza un progres satisfăcător 
din punctul de vedere al fiecărei 
părți interesate, toate părțile 
semnatare ale acordului se obli
gă să se abțină de la efec
tuarea exploziilor experimentale 
în cursul unei viitoare perioade 
de 12 luni.

Asemenea prelungire va fi 
efectuată numai cu condiția ca 
experiențele să poată fi reluate 
după aprecierea fiecărei părți 
după 24 de luni de la intrarea 
în vigoare a acordului, dacă sis
temul inspecției pentru încetarea

producției în scopul fabricării ar
mamentului nu va fi considerat 
satisfăcător pentru fiecare parte 
interesată pină la expirarea ter
menului de 24 de luni și dacă în
cetarea producției in scopul fa
bricării armamentului nu va fi 
tradus in viață.

Pe viitor, chiar dacă la expi
rarea celor 24 de luni experien
țele vor fi reluate, fiecare parte 
se obligă să anunțe și să înre
gistreze in prealabil data efec
tuării fiecărei serii de experiențe 
și limitele volumului general al 
energiei care va fi degajată in 
timpul acestei experiențe, să ia 
măsuri în vederea supravegherii 
limitate a experiențelor și să lia 
miteze cantitatea materialelor

vor fi degajata

Succese ale canotorilor noștri 
în campionatele europene

GÂND 24. (Agerpres). — La 
23 august au început în orașul 
Gând din Belgia campionatele eu
ropene de caiac-canoe. Reprezen
tanții R. P. Romîne au avut o 
comportare frumoasă în concur
surile preliminarii desfășurate în 
prima zi. reușind să se califice 
pentru finale. Astfel la proba de 
canoe dublu (1.000 m.), ambele 
echipaje ale R.P.R. Lipalit, Kali- 
nev și Alexe, Ismailciuc vor lua 
parte la finale. De asemenea echi. 
pajul de caiac dublu (500 m), 
Anastasescu-Teodorov a cîștigat 
seria a IlI-a, calificîndu-se pentru

finalele ce vor avea loc dumi
nică. ★

DUISBURG 24 (Agerpres). —
In prima zi a campionatelor eu

ropene feminine de canotaj aca
demic care au loc la Duisburg 
(R.F. Germană), reprezentanta 
R.P.R. Florica Ghiuzelea a ocupat 
locul doi în seria a ll-a calificîn
du-se pentru finala probei de 
simplu. Echipajul de 4 cu rame 
al R.P. Romîne s-a clasat de ase
menea în serii pe locul doi și va 
participa la finala care urmează 
să aibă loc astăzi.

U. R. S. S. conduce în meciul de atletism 
cu Marea Britanie

LONDRA 24 (Agerpres). —
Pe stadionul „White City" din 

Londra, în fața a 40.00(1 de spec
tatori, a început la 23 august 
meciul atletic dintre echipele Ma
rii Britanii și Uniunii Sovietice. 
După prima zi scorul este favo
rabil echipei U.R.S S.: la băieți 
cu 58—48, iar la femei cu 37—25 
puncte.

Dintre cele mai bune rezultate 
înregistrate în prima zi se re
marcă bărbați: înălțime : Kașka-

rov și Stepanov (U.R.S.S.) 2,11
400 m garduri: Farrell (Anglia) 
51”l/10; ciocan: Krivonosov 
(U.R.S.S.) 64.55 m; 400 m plat: 
Higgins (Anglia) 47”3/10; 5000 
m: Pirie (Anglia) 13'58"6/10. 
3000 m obstacole : Rjitșin 
(U.R.S.S.) 8'46”4/10; femei : 100 
m: Krepkina (U.R.S.S.) ll"7/I0. 
greutate: Zibina (U.R.S.S.) 16.03 
m. 800 m: Leather (Anglia) 
2’06"8/10; lungime: Persingheiti 
(Anglia) 5,93 m. '

radioactive, care 
în atmosferă".

Reprezentantul 
și cei ai Franței 
au luat cuvîntul._ _._____ ___
acestea trebuie considerate numai 
ca o parte a acordului generat 
cu Drivire la măsurile parțiale 
penlru dezarmare și că puterile 
occidentale nu vor accepta ca 
problema încetării experiențelor 
să fie examinată separat

V. A. Zorin, reprezentantul 
U.R.S.S., a declarat că delegaa 
ția sovietică va examina cu a. 
tenție noile propuneri ale Statei 
lor Unite. Marii Britanii. Fran^ 
tei și Canadei. Făcînd unele ob
servații preliminare, V. A. Zorin 
a constatat că in ciuda faptului 
că puterile occidentale au accep
tat să extindă durata încetării 
experiențelor nucleare pentru pri
ma etapă pe un termen cu toiut 
neînsemnat (la 12 luni), totuși 
ele au recunoscut, în fine, că se 
poate ajunge la un acord cu pri
vire la un termen mai îndelun
gat (pină la doi ani)

In același timp, a declarat în 
continuare V. A. Zorin, impedi
mentul principal pentru accepta
rea acestei propuneri din păcate 
nu a fost înlăturat.

Judecind după cele expuse 
aici, pentru a realiza încetarea 
experiențelor nucleare, trebuie in 
prealabil să așteptăm în primul 
rind coordonarea tuturor măsu
rilor privind acordul parțial al 
dezarmării, care deocamdată, din 
păcate nu sint nici pe departe 
coordonate și î*> al doilea rind 
trebuie să cădem de acord in ce 
privește controlul asupra încetă
rii producției materialelor fisio
nabile ceea ce de asemenea este 
legat de un complex de proble
me destul de complicate legate 
de măsurile de interzicere a ar
mei atomice in ansamblu. Așa 
dar, a spus reprezentantul 
U.R.S.S., OBSTACOLUL PRIN
CIPAL CONTINUA SA RAMINA 
Șl DIN ACEASTA CAUZA 
GREUTĂȚILE CARE STAU IN 
CALEA ÎNCHEIERII UNUI A- 
CORD CU PRIVIRE LA ÎNCE
TAREA EXPERIENȚELOR CU 
ARMA NUCLEARA NU AU 
FOST ÎNLĂTURATE PRIN A- 
CESTE NOI PROPUNERI ALE 
PUTERILOR OCCIDENTALE.

In afară de aceasta, însăși 
propunerile nu sînt suficient da 
clar formulate șl de aceea va fi 
nevoie de lămuriri suplimentare.

S.U.A., precum 
și Angliei, care 
au declarat că
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