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ÎNTREGUL POPOR MUNCITOR A SĂRBĂTORIT 23 AUGUST SUB SEMNUL DEVOTAMENTULUI NEMĂRGINIT FAȚĂ DE PARTID SI GUVERN
Parada militară

5
atia

oamenilor muncii din
9

LA TRIBUNA CENTRALA (de la stingă la dreapta), tovarășii: general-maior Marcu Stan, comandantul parăzii militare, Atanase Joja, Vladimir Gheorghiu, general-colonel Leontin Sălăjan, Dumitru Coliu, Abdelaziz Belal, membru al BItouIuI Politic al C.C. al P C. 
din Maroc, general-colonel Alexandru Draghici, Alexandru Moghi oroș, Ian Garus, membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, vicepreședinte al Adunării Naționale a R. Cehoslovace, Fr. Hexmann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Austria, Constantin 
Ptrvulescu, Ion Gh. Maurer, Chivu Stoica, Gh. Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Borilă, general de armată Emil Bodnăraș, general-colonel Marian Spycha’.sky, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul Apărării Naționale al R P Polone, 

Nicolae Ceaușescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Ianoș Fazekaș, Alexandru Bîrlădeanu, Florian Dănălache.

Sub steagul socialismului — 
spre noi victorii

Oamenii muncii din Romînia 
sărbătoresc la 23 August cea de-a 
14-a aniversare a eliberării țării 
de sub jugul tiraniei fasciste. In 
condițiile create de victoriile ho- 
tărîtoare pe care glorioasa ar
mată sovietică le-a repurtat prin 
încercuirea trupelor hitleriste pe 
linia lași-Chișinău în primăvara 
anului 1944 și prin ofensiva vic
torioasă care a urmat, forțele 
populare patriotice romine orga
nizate și conduse de Partidul 
Comunist Romin au înfăptuit in
surecția armată și au răsturnat 
dictatura militaro-fascistă. Insu
recția armată a însemnat începu
tul revoluției populare, ea a ri
dicat milioane de oameni ai 
muncii la lupta revoluționară in 
desfășurarea căreia poporul ro- 
mîn, in frunte cu clasa munci
toare, a instaurat puterea demo- 
crat-populară și a trecut la con
struirea societății sccialiste.

Ca în fiecare an, aniversarea 
marii sărbători naționale prile
juiește o trecere in revistă a re
zultatelor obținute de popor în 
activitatea constructivă, sub con
ducerea partidului, pentru dezvol
tarea economiei și cu.turii socia
liste.

Aplicarea consecventă a poli
ticii leniniste de industrializare 
bazată pe dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele, și in pri
mul rind a industriei constructoa
re de mașini, precum și pe elec
trificarea tării, a determinat un 
ritm accentuat de dezvoltare a 
forțelor de producție. Producția 
globală industrială este în acest 
an de aproape 4 ori mai mare 
decît in 1938, iar producția de 
energie electrică de 3 ori mai 
mare decît în 1950 cînd s-a ela
borat planul decenal de e'.ectri-
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ficare a țării. In anul 1957 pro
ducția de fontă calculată pe cap 
de locuitor a fost de aproape 5 
ori mai mare decit în anul 1938, 
producția de oțel — de aproape 
3 ori, de cărbune — de peste 2 
ori, de energie electrică — de 
peste 4 ori, de țesături de bum
bac și lină — odată și jumătate, 
a inaustriei pielăriei — de peste 
2 ori, de zahăr — cu peste 70 
la sută.

Caracteristic este avintul con
siderabil pe care l-a luat acțiu
nea de explorare și valorilicare 
a materii.or prime și surselor 
energetice. încă din primii ani ai 
puterii populare, Partidul Munci
toresc Romin a acordat o mare 
atenție dezvoltării industriei chi
mice, dat fiind bogatele resurse 
naturale de care țara dispune. 
Congresul al 11-lea al partiduiui 
nostru a pus un accent deosebit 
de puternic pe necesitatea dezvol
tării accelerate a acestei ramuri a 
inaustriei. Astăzi industria chimi
ca prodiice de 7 ori mai mult 
decit in 193s. In di.erite regiuni 
ale țării sint in construcție noi 
și importante uzine de îngrășă
minte chimice, de fibre și fire sin
tetice, mase plastice, celuloză, 
cauciuc sintetic și alte produse 
chimice.

In anii puterii populare au luat 
ființă noi ramuri industriale, și s-a 
dezvoltat industria constructoare 
de mașini care a crescut de 
aproape 7 ori față de 1938, 
ajungind să satisfacă cea mai 
mare parte din necesitățile de 
utilaje și mașini ale economiei 
naționale. In anii următori, indu. 
stria construcțiilor de mașini se 
va îndrepta mai ales spre pro

ducția de utilaje necesare Indu
striei chimice și petrolifere pre
cum și spre fabricarea utilajului 
agricol.

Succesele realizate în dezvol
tarea economici naționale se re
flectă in creșterea venitului na
țional, care în 1957, calculat pe 
cap de locuitor, a fost de aproa
pe două ori mai mare decit în 
1938. O parte importantă din ve
nitul național a fost repartizată 
pentru satisfacerea cerințelor so- 
cial-culturale ale populației mun
citoare.

Linia generală a partidului no
stru, călăuzit de învățătura le
ninistă, a confirmat că industria, 
lizarea socialistă este pirghia 
principală pentru ridicarea rapi
dă a tuturor ramurilor economiei 
naționale, pentru înzestrarea și 
dezvoltarea industriei bunuri or 
de larg consum, pentru mecani
zarea agriculturii și trecerea 
treptată a micilor gospodării țără
nești la agricultura socialistă, 
pentru creșterea venitului națio
nal și asigurarea condițiilor ne
cesare creșterii continue a nive
lului de trai material și cultural 
al celor ce muncesc.

Congresul al ll-.'ea al partidu
lui nostru a pus în fața poporu
lui ca sarcină principală în agri
cultură consolidarea și dezvolta
rea sectorului socialist din agri
cultură astfel ca în anii apropiați 
acesta să devină preponderent. 
Sectorul socialist din agricultură 
cuprinde astăzi mai mult de ju
mătate din numărul total al fa
miliilor de țărani muncitori și 
peste 54 la sută din suprafața 
agricolă a țării. In timp de un 
an de zile (de la 1 iulie 1957 la 
1 iulie 1958) au intrat în sectorul 
sociaiist-cooperatist din agricultu
ră aproape 700.000 familii țără
nești aducind cu sine peste
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In zilele marilor sărbători 
Piafa Stalin este martora 
bucuriei noastre. Trec anii 

șl locul acesta, devenit traditio
nal, ne intimpînă de fiecare 
dată . cu o înfățișare plină de 
prospețime. Prospețimea i-o de
cerne, fără putință de tăgadă, 
tinerețea fără bătrînețe a mari
lor noastre sărbători, tinerețea 
inepuizabilă a poporului nostru.

Dimineață, devreme. Un vînti- 
cel mai adie timid pină ce-l a- 
lungă razele fierbinți ale 'soare
lui. Pia(a, întregul cartier îne
cat în verdeață, sint înviorate de 
o forfotă plăcută. Totul poartă 
pecetea sărbătorii.

Piafa este dominată de uria
șele portrete ale marilor dascăli 
ai proletariatului — Marx, Engels, 
Lenin, hi apropie'ea statuii lui 
1. V. Stalin, pe un panou stă 
scris: ,,Sub steagul biruitor al 
marxism-leninismului, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romin, înainte spre victoria so
cialismului in scumpa noastră 
patrie!". Deasupra tribunei cen
trale se află o ma-e stemă a 
sciimpeî noastre patrii, iar de-o 
parte și de alta sint înscrise da
tele festive 1944—1958, alături de 
care se află urarea: ,,Trăiască 
23 August, ziua eliberării Romi- 
niei".

Urmărim mersul domol al mi
nutarelor ceasornicelor. Este ora 
8,30 dimineața...

In tribune se află membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului R. P. Romine, 

ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, conducători ai organiza
țiilor obștești, oameni de știin
ță, artă și literatură, generali și 
ofiferi superiori ai Forțelor noa
stre Armate, generali de rezer
vă, foști comandanți de mari u- 
nități in războiul antifascist, șefi 
ai cultelor, numeroși fruntași in 
muncă din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei, ziariști romîni 
și străini.

In tribune se găsesc, de ase
menea, numeroși oaspeți de peste 
hotare, din Uniunea Sovietică, 
R. P. Chineză, Republica Arabă 
Unită, Argentina, Austria, Bel
gia, Brazilia, Marea Britanie, 
Cipru, R. Cehoslovacă, R.P.D. 
Coreeană, Germania, Italia, Ja
ponia, Maroc, R.P. Mongolă, 
R. P. Polonă, Sudan, Tunisia, 
R.P. Ungară, invitați ai orga
nizațiilor oamenilor muncii și 
instituțiilor centrale.

In tribuna rezervată corpului 

diplomatic au luat loc: amba
sadorii extraordinari și plenipo
tențiari ai: R. P. Bulgaria — 
Stoian Pavlov; R. P. Chineze — 
Ke Bo-nian; Uniunii Sovietice
— A. A. Epișev; R. Cehoslovacă
— Ivan Rohal Ilkiv ; R. P. Un
gară — Ferenc Keleti; R. D. 
Vietnam — Nguyen Van Kinfi; 
R. P. D. Coreene — Kim Ben 
Dik; Sudanului — Mohamed Ha
mad El Nil; R. P. Polonă — 
Janusz Zambrowicz; R. P. F. 
Iugoslavia — France Hocevar; 
Indiei — Jagan Nath Khosla; 
R. P. Albania — Hasan Alimer- 
ko; Republicii Arabe Unite — 
Farid Chehlaoui; R. D. Germa
nă — Wilhelm Bick; trimișii 
extraordinari și miniștri plenipo
tențiari ai: Italiei — Francesco 
Lo Faro; Finlandei — Gunnar 
Palmroth; Israelului — Arieh 
Harell; Statelor Unite ale Ame
rica — Clifton R. Wharton ; 
Uniunii Birmane — U Kyin ; în
sărcinata cu Afaceri ai: Belgiei
— Jean Leroy; Austriei — Franz 
Herbatschek; însărcinata cu 
afaceri ad-interim ai Argentinei
— Jose Medoro Delfino; Dane
marcei — Niels Helmer Haug- 
sted; Turciei — Mustafa Kaya- 
gil; Franfei — Jean du Boisber- 
ranger; Grecie! — Nicolaos C. 
Diamantopoulos; Marii Britanii
— A. J. Wilton; însărcinatul cu 
Afaceri curente al Elveției Paul 
Morgenthaler; general maior 
I. P. Juraviev, atașat militar na
val și al aerului al Uniunii So
vietice ; colonel Miloslav Hoppe, 
atașat militar al R. Cehoslovace, 
grp. cpt. J. W. Appleton, atașat 
al aerului al Marii Britanii, co
lonel Roman Szczepaniak, ata
șat militar-naval șifal aerului al 
R. P. Polone; colonel Lajos 
Soit, atașat militar al R. P. Un
gare; colonel William F. Nort- 
ham, atașat militar al S.U.A. ; 
locotenent-colonel Mei lun-si, a- 
tașat militar al R. P. Chineze; 
locotenent-colonel L. L’Hel- 
gouach, atașat militar al Fran
ței; locotenent-colonel Edo Bo- 
hinc, atașat militar și al aerului 
al R. P. F. Iugoslavia; locote
nent-colonel Necati Enol, atașa
tul militar și naval al Turciei; 
locotenent-colonel Giuseppe Bon- 
seignore, atașat militar naval și 
al aerului al Italie:; locotenent- 
colonel O’Wighton Delk Simpson, 
atașat al aerului al S.U.A. ; ma
iorul Rușii! Kazandag, atașat 
militar adjunct al Turciei; 
James E. Whiteley, atașat mili

tar adj unci al S.U.A., și alți 
membri ai corpului diplomatic.

In piafă se găsesc aliniate ba
talioane ale trupelor de infante
rie, vînători de munte, marină și 
grăniceri.

Sosirea conducătorilor partidu
lui și guvernului este întîfnpîna- 
tă cu puternice aplauze și acla
mații. In tribuna oficială iau loc 
tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
general de armată Emil Bodnă
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau
șescu, general-colonel Alexandru 
Drăghlci, Alexandru Moghioroș, 

Cuvîntarea tovarășului 
general colonel Leontin Sălăjan

ciodată jertfele de singe date de bravii ostași so
vietici și romîni, înfrățiți în luptele pentru elibe
rarea Romîniei de sub jugul fascist.

Sărbătorind cea de a 14-a aniversare a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist, oamenii mun
cii din țara noastră fac bilanțul realizărilor obți
nute sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro
min și a Guvernului Republicii Populare Romine 
și își manifestă hotărîrea nestrămutată de a lupta 
și munci cu avînt pentru continua întărire și în
florire a patriei noastre.

Clasa muncitoare, țărănimea muncitoare, inte
lectualitatea noastră, îndeplinind hotăririle parti
dului și guvernului obțin noi succese în lupta 
pentru continua dezvoltare a industriei noastre 
socialiste, pentru transformarea socialistă a agri
culturii și sporirea producției agricole pentru în
florirea științei și culturii, pentru ridicarea nive
lului de trai al poporului.

Se întărește necontenit alianța clasei muncitoa
re cu țărănimea muncitoare, sub conducerea cla
sei muncitoare ; se cimentează tot mai mult uni
tatea și frăția de nezdruncinat dintre poporul ro
min și minoritățile naționale.

Prin succesele obținute în opera de construcție 
socialistă se întărește continuu orîndui-rea demo- 
crat-populară și statul nostru socialist. Poporul 
nostru muncitor, zdrobește cu fermitate orice în
cercare a elementelor reacționare, a rămășițelor 
claselor exploatatoare de a lovi în interesele mun
citorilor și țăranilor muncitori, în interesele socia
lismului.

Succesele de insemnătate istorică obținute de 
poporul romin în opera de construire a socialis
mului se datoresc politicii juste a Partidului Mun
citoresc Romin, care se călăuzește în întreaga sa

(Continuare în pag. 2-a)

TOVARĂȘI SOLDAȚI, SERGENȚI, OFIȚERI, 
GENERALI Șl AMIRALI!

OAMENI AI MUNCII DIN REPUBLICA 
POPULARA ROMINA1

DRAGI OASPEȚI PREZENȚI LA MAREA 
NOASTRA SARBA1OARE!

In numele și din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romin și al guver
nului Republicii Populare Romine, vă salut și vă 
felicit călduros cu prilejul zilei de 23 August, ma
rea sărbătoare națională a poporului romin, ziua 
eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

Astăzi se împlinesc 14 ani de cind în condițiile 
create de ofensiva victorioasă a Armatei Sovie
tice eliberatoare, Partidul Comunist Romin, în
făptuind acțiunea coordonată a forțelor patriotice 
populare și a soldaților, ofițerilor și generalilor 
patrioți, a organizat și condus insurecția armată 
de la 23 August 1944, care a dus la răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste.

Victoria insurecției armate de Ia 23 August 
1944 a marcat începutul unei noi și glorioase 
epoci în istoria patriei noastre, cînd poporul mun
citor și-a luat soarta în propriile sale mîini.

Odată cu răsturnarea dictaturii fasciste întrea
ga armată romînă a pornit războiul drept împotri
va hoardelor hitleriste.

Ostașii romîni, umăr la umăr cu vitejii ostași 
sovietici, au luptat cu eroism pentru izgonirea 
cotropitorilor hitleriști de pe teritoriul țării noas
tre, iar apoi — dincolo de hotarele țării, dindu-și 
contribuția la zdrobirea Germaniei hitleriste.

Poporul romin păstrează vie amintirea eroilor 
săi care în neuitatele zile ale lui august 1944, sub 
conducerea încercată a Partidului Comunist au 
înscris cu singele lor cea mai glorioasă pagină 
din istoria patriei. Poporul nostru nu va uita ni

Constantin Pirvulescu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voi
tec, Ion Gheorghe Maurer, Ja
nos Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Atanase 
Joja, Florian Dănălache.

In tribuna oficială au luat loc, 
de asemenea, tovarășii general
colonel Marian Spychalsky, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez — ministrul Apărării Națio
nale al R. P. Polone, Fr. Hex- 
niann, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Comunist 
din Austria, Abdelaziz Belal,

(Foto: M. CIOC)

membru al Biroului Politie 
al C. C. al Partidului Co
munist din Maroc; lan Ga
rus, membru al C.C. al Par. 
Udului Comunist din Cehoslova
cia, vicepreședinte al Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace, care 
ne vizitează țara.

In liniștea care s-a așternut o 
clipă peste întinderea pieței se 
aude un sunet prelung de trom
petă, apoi fanfara intonează 
„Onorul la general". Intr-o ma-

EUGEN1U OBREA
(Continuare in pag. III-a)



l'n aspect de la demonstrația oa menilor muncii din Ploești.

NOUA GENERAȚIE
a Griviței

9
Roșii

Trmnnnnnnnrmrwnnnr, 
£ In stoluri albe, eu roșul de , 
£ mac al cravatelor, trec plo- 1 
o oierii, viitorul patriei. Miile 1 
|o de kilograme de boabe strinse 1 
° de pe ogoare, impresionau- ; 

tele cifre reprezentînd aportul '

Sub semnul marilor succese
ale agriculturii socialiste

Gărzile
muncitoreștii

Montată pe un car alegoric, o 
mică locomotivă, în perfectă stare 
de funcționare, anunță sosirea ce
feriștilor a căror coloană fremăta 
de un entuziasm de. nedescris. Zeci 
de drapele și portrete, panouri și 
pancarde — cuprinzînd grafice ce 
oglindeau realizările muncitorilor 
ceferiști în cinstea măneței sărbă
tori — s-au desfășurat minute in 
șir prin fața tribunelor din Piața 
Stalin.

Grivița Roșie. Cu două decenii 
înfruntind 
mitraliere- 
mobilizați 
și insufle-

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Mă aflam de mai bine de două 
ceasuri în piața din fața Palatului 
Sporturilor din Constanța de unde 
asistam la grandioasa demonstrație 
a oamenilor muncii din bătrîna 
Dobroge. Pentru o clipă piața a 
rămas goală, iar din susul străzii 
Stalin un duduit puternic de mo
toare anunța începerea defilării 
oamenilor muncii dc pe ogoarele 
primei regiuni colectivizate în în
tregime din țară.

în piață și-a făcut apariția mai 
întîi o coloană nesfîrși i de trac
toare ETOS. Apoi intiu în piață 
coloana autocamioanelor purtînd 
pe muncitorii din G.A.S. și S.M.T.- 
uri, cărora le-au urmat apoi co
loane nesfîrșite de sute de autoca
mioane care aduceau la demonstra
ție pe colectiviști.

Cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a eliberării patriei, oame
nii muncii de pc ogoarele regiunii 
Constanța sărbătoresc o deplină 
victorie. Cu un an în urmă, raio
nul Hîrșova era primul raion din 
Dobrogea care anunța terminarea 
colectivisării. Dobrogea. care cu 
ani în urmă era o regiune defici
tară in producția agricolă, sărbă
torește astăzi a 14-a aniversare a 
eliberării patriei 
cele mai 
țării. Se 
nouă ani 
lor G.A.C. din regiune, primele 
nuclee chemate să demonstreze că 
munca unită și bine organizată a 
țăranilor muncitori este singura în 
stare să smulgă pămîntului produ
se mai multe și mai 
scape pentru 
muncitori de 
rească.

Exemplul 
G.A.C. s-a extins repede în Do
brogea. Astăzi. în prima regiune 
din țară complet colectivizată, sînt 
335 G.A.C. cuprinzînd un număr 
de peste 102.809 familii — toți ță
ranii muncitori din regiunea Con
stanța. Complecta colectivizare a 
deschis mari perspective de dez
voltare a agriculturii și de ridicare 
a nivelului de trai al țăranilor 
muncitori.

Cîteva cifre și comparații sînt 
edificatoare în această privință. 
Pămîntul este mai bine lucrat și 
rațional ceea ce a sporit produc-

tiile la ha. Fată de media 
1930-1935, ‘ ’
1950-1957
cereale la ha. a sporit cu 80 la 
sută. în viitorii 2—3 ani se va a- 
junge ca în raionul Negru Vodă 
și Fetești și o parte din raioanele 
Medgidia și Istria producțiile me
dii de grîu la ha.
2.500 kg. iar la 
3.000—3.500 kg. la

Dovezile creșterii 
conomiee a G.A.C. 
de bază și valoarea zilei- 
Fondurile de bază ale G.A.C.-urilor 
din regiunea 
în anul 1957
de 27.000.000 
tizate la suta

în perioada 
producția

anilor 
anilor 

medic de

la 
de

să fie pînă 
porumb 

ha.
și întăririi 
sînt fondurile 

muncă.

e-

Constanța au ajuns 
Ia 167.000.000 față 
lei în 1952. Repar- 
de ha. fondul de

bază a crescut de la 14.000 în 
1952 la 29.940 lei în anul 1957. 
Aceasta a determinat creșterea va
lorii zilei-muncă cu peste 32 Ia 
sută față de anul 1956.

O contribuție deosebită la înfăp
tuirea acestor mărețe realizări cu 
care s-au prezentat la cea de-a 
14-a aniversare a eliberării patriei 
noastre colectiviștii din regiunea 
Constanța, și-au adus și organiza
țiile U.T.M. în urma consfătuirii 
de la Constanța ele au pornit ini
țiativa care a fost îmbrățișată de 
tinerii din întreaga țară, de a lua 
angajamente precise pentru crește
rea producției agricole Ia hectar 
și a dezvoltării șeptelului de ani
male.

un scut al
cuceririlor
noastre

revoluționare

I. ȘERBU

ca una dintre 
înfloritoare regiuni ale 
împlinesc în această zi 
de la înființarea prime

bune, să-i 
totdeauna pe țăranii 
exploatarea chiabu-

bun al primelor

Cuvîntarea tovarășului 
general colonel Leontin Sălăjan

(Urmare din pag. I-a)
activitate după atotbiruitoarea învățătură rtiarxist-leninistă, conducînd 
cu succes poporul muncitor in lupta pentru triumful deplin al so
cialismului în patria noastră.

DRAGI TOVARĂȘI!
SCUMPI OASPEȚI !
Un factor de cea mai mare însemnătate în lupta pentru construirea 

socialismului in țara noastră, pentru apărarea independenței și a suve
ranității de stat a patriei îl constituie colaborarea frățească cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări socialiste. Țara noastră aduce în
treaga sa contribuție la întărirea unității și coeziunii lagărului socia
list, in frunte cu Uniunea Sovietică.

Țara noastră, alături de celelalte țări socialiste, duce cu consec
vență o politică de pace și prietenie între popoare pe baza principiu
lui leninist al coexistenței pașnice a țărilor cu orinduiri social-econo- 
nuce diferite.

Exprimînd dorința de pace a poporului romîn, guvernul Republicii 
Populare Romine a luat o serie de inițiative menite să contribuie la 
consolidarea păcii. El sprijină cu toată hotărîrea propunerile și ini
țiativele Uniunii Sovietice și ale celorlalte țări iubitoare de pace în
dreptate spre destinderea încordării internaționale, spre crearea unui 
climat favorabil păcii în lume.

In timp ce țările socialiste duc cu fermitate o politică consecventă 
de pace, cercurile imperialiste agresive continuă falimentara politică 
„de pe poziții de forță*1, organizează noi comploturi și provocări îm
potriva păcii.

Popoarele lumii dornice de libertate și pace, înfierează cu indignare 
acțiunile agresive ale imperialiștilor și cer cu toată hotărîrea retra
gerea trupelor americane și engleze din Liban și Iordania.

Oamenii muncii și militarii Forțelor noastre Armate păstrează o 
neslăbită vigilență față de politica agresivă a cercurilor imperialiste. 
Sarcina personalului Forțelor Armate este de a munci pentru ridi
carea permanentă a capacității de luptă a armatei noastre populare, 
scut al păcii și independenței Republicii Populare Romine.

Cu prilejul celei de a 14-a aniversări a eliberării Rominiei de stib 
jugul fascist, Partidul Muncitoresc Romin și Guvernul Republicii 
Populare Romîne cheamă muncitorii, țăranii muncitori, intelectualii 
patriei, întregul nostru popor să lupte cu și mai mult avînt patriotic 
pentru obținerea de noi succese in dezvoltarea și înflorirea continuă 
a economiei naționale, pentru bu năstarea materială și culturală a 
celor ce muncesc.

Trăiască 23 August, ziua eliberării Rominiei de sub jugul fascist, 
marea sărbătoare națională a poporului romîn 1

Trăiască bastionul păcii și socialismului, puternicul și invincibilul 
lagăr socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică !

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și Guvernul Republicii Popu
lare Romine I

Trăiască armata noastră populară, straja de neclintit a păcii și cu
ceririlor revoluționare ale poporul ui rorr'-n !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Popu
lară Romină I

în frumoase costume naționale, 
tineri și tinere trec jucind sprin
teni prin fața tribunelor.

g in piața Stalin a intrat ne- f. 
ssftrșita coloană albastră a găr- = 
gzilor muncitorești. In piață se g 
g revarsă acordurile marșului g 
= partizanilor. Sînt muncitori cu g 
garme î>n mîini 1 Trec prin fața g 
= tribunelor aplaudați cu însu-ț 
gflețire. g
g Hotărîrea ce se citește în g 
gochii lor, armele pe care mun- g 
gcitorii le poartă astăzi cu mîn- g 
gdr'.e, dar și cu răspundere, re- = 
gînvie amintirile lui 23 Augustg 
g 1944 și ale zilelor următoare lui. g 
gNe amintesc Tn primul rînd de = 
= bravii muncitori care, la che-g= 
gmarca partidului, au luptat cu g 
= arma în mînă alături de ostași |f 
= și au distrus cuiburile fasciste g 
SafJate în Capitală, la Otopeni, g 
gBăneasa. Pipera, i-au împiedi-§ 
Scat pe hitleriști să distrugă fa-ș 
gbricile șl uzinele, lată, printre - 
=cei îmbrăcați în costume alba- g 
gstre, pe unii dintre aceia care S 
gin urmă cu 14 ani, îmbrăcați în == 
= salopetă sau cu hainele pono- S 
șsite de lucru, au pus mina pe g 
sârmă luîndu-și asupra ior răs- g 
gpunderea curățirii Capitalei de. = 
^resturile hoardelor fasciste.
H lată și numeroși utemiștis 
Scare pășesc tn rîndurile com.s 
Ș pacte ale gărzilor muncito-g 
greșii, alături de vârstnici, s 
g de comuniștii participant! lag 
= insurecția armată de la 23 Au-g 
ggust 1944. Utemiștii Dumitru g 
gTudor de la uzinele „23 Au-fi 
ggust", Titus Croitorii de la |g 
g„Electro-aparataj“, Mihai Cor-g 
gbuleanu, de la „Victoria socie- = 
Hlistă". Emul • Fînttneru de lag 
H„Miao Țze-dun“ și mulți alții.g 
g Fiecare consideră ca o dato-g 
grie a sa apărarea cu strășnicie g 
=a cuceririlor revoluționare pen-® 
gtru care au luptat și s-au jert-s 
gfit cei mai buni fii ai clasei || 
^muncitoare. g
g La 23 August, prin pfața Sta- J 
slin au trecut muncitori cu armeg 
gtn mîini. Să ia aminte cef ceg 
gtnai rîvnesc la cuceririle noa-sl 
șstre: sînt mtini sigure, mîini = 
geare știu a mînui ciocanul, g 
gstrungul. dar și arma.

GH. ANGELESCU

și jumătate în urmă, 
moartea, sfidînd țevile 
lor, vajnicii ceferiști, 
sub steagul partidului 
țiți de chemările lui, au înscris cu 
litere de singe una din cele mai 
glorioase pagini din istoria luptei 
clasei noastre muncitoare. Năzuin
țele pentru care miile de ceferiști 
ai Griviței Roșii au luptat atunci 
împotriva morții au devenit astăzi 
realități.

In șirul nesfirșit al ceferiștilor 
de la Grivița Roșie, ce se scurg 
prin fața tribunelor, alături de re
citii comuniști, veterani ai luptelor 
revoluționare, recunoaștem și noua 
generație a Griviței Roșii, tinerii 
ceferiști continuatori demni ai glo
rioaselor tradiții de luptă ale ace
stei citadele revoluționare prin 
muncă pașnică de construire a 
socialismului.

Montatorul 
năr comunist, 
piu în secția 
unde lucrează.
pentru elanul ce-l depune in acti
vitatea lui la această secție, el se

bucură de stima muncitorilor vîr- 
etnici de la care a învățat mese
ria de montator. Ca secretar al or
ganizației U.T.M. pe secție, comu
nistul Cornel Stanciu este un viu 
exemplu pentru utemiștii din or
ganizație, un exemplu mobilizator 
de muncitor înaintat. Alături de 
el, comunistul Grigore Mița de la 
secția 2-a vagoane și candidatul de 
partid llie Bologa, ambii secretari 
ai organizației de V.T.M. de la 
secțiile respective, se numără 
printre tinerii fruntași ai Griviței 
Roșii, muncitori care fac cinste 
noii generații a Griviței Roșii.

Ei sînt doar cîțiva din sutele

de tineri muncitori care alcătuiesc 
noua generație a Griviței, genera
ție a cărei eroism se vădește prin 
munca însuflețită pentru continua 
dezvoltare a patriei noastre. Cefe
riștii raportează partidului cu pri
lejul acestei zile o realizare care 
dovedește entuziasmul lor creator 
pentru cauza scumpă a socialismu
lui. Luna aceasta transporturile pe 
calea ferată au efectuat cel mai 
mare volum de încărcări din isto
ria transporturilor noastre ferovia
re. Este omagiul adus marii săr
bători a poporului nostru.

lor voluntar la diverse ac
țiuni tinerești, sînt darul pio
nierilor pentru partid, recu
noștința pentru viața din ce 
în ce mai luminoasă de care 
se îngrijește părintele lor iu
bit.

E. PITULESCU

Cornel Stanciu, H- 
constituie un exem- 
montaj locomotive 
Pentru hărnicia sa,IMAGINE Cei ce cuceresc

a viitorulwi CETATEA științei
Care e oare imaginea cea mai 

cuprinzătoare și mai firească pen
tru a descrie, în reportajul despre 
manifestația oamenilor muncii, 
rîndurile multicolore și proaspete 
ale pionierilor ?

S-a spus că ei sînt primăvara 
țării — și e adevărat. Că ei în
truchipează imaginea plină de lu
mină a viitorului — și așa e, pen
tru că, privindu-i trecînd prin fața 
tribunei, visezi cu ochii deschiși 
zilele ce vor să vină.

Reporterii i-au numit pe pionieri 
florile viitorului și, desigur, n-au 
greșit.

Vioi și tumultoși, într-o coloană 
multicoloră, pionierii și pionierele 
au trecut prin fața tribunei ca o 
adiere proaspătă de primăvară, ca 
un buchet pe care prezentul îl 
înmînează solemn, viitorului.

Pionierii au defilat cu steaguri, 
cu flori, cu ghiozdanele în spate. 
Au defilat purtînd în mîini unel
tele de muncă ale prezentului și 
viitorului, cu ciocanul și secera, 
cu rigla de calcul și cleștele de 
forjă, uneltele pe care învață de 
acum să le mînuiască. Un imn în
chinat muncii în uzine și pe o- 
goare, pe șantierele marilor con
strucții, un elogiu muncii de înal
tă cinste pentru crearea bunurilor 
materiale — așa păreau rîndurile 
pionierilor, prin care tribunele sa
lutau pe viitorii muncitori și con
structori. Și nu era doar un sim
bol. Pionierii patriei noastre de
prind de pe acum meseriile de 
■nai tîrziu printr-o largă și multi
laterală activitate practică în ate
lierele școlilor și caselor pionie
rești, în diverse cercuri de muncă 
manuală și în cele ale micilor na- 
turaliști, se pregătesc să devină 
constructori vrednici, oameni de 
nădejde ai patriei noastre socia
liste. Pionierii care defilau trium
fal în sunetele goarnelor sînt vlă
starele cele mai tinere ale vieții 
acestea noi, crescute sub lumina 
binefăcătoare a regimului nostru 
democrat-popular.

Am stat de vorbă ou mulți pio-

nieri din coloană, fruntași la învă
țătură ca Radu Ion, Catană Ma
ria, Barbu Cornelia, Valache Ion 
și mulți alții. Toți și-au mărturi
sit dorința de a îmbrățișa meserii
le cele mai frumoase și mai folo
sitoare. Vor să se facă strungari 
și mecanici, turnători și electri
cieni, ingineri și tehnicieni — me
serii care le sînt dragi de pe 
acum.

Munca a devenit azi o chestiu
ne de onoare și mare cinste și toc
mai de aceea copiii se simt atrași 
spre meseriile practice și folositoa
re, se pregătesc cu fiecare zi să 
devină lucrători pricepuți pe ma
rele șantier al construcției socia
liste.

...Trec pionierii 
rinduri strinse șj 
imaginea firească 
a viitorului.

și școlarii, în 
multicolore — 
și emoționantă

I. BAIEȘU

înfrățiți în muncă și luptă

Alături de întreg 
poporul muncitor din 
țara noastră și-au 
manifestat bucuria, 
dragostea și atașa
mentul față de partid 
și guvern și studenții 
institutelor de învăță- 
mînt superior din Ca
pitală — viitori ingi
neri, medici, profe
sori, economiști. In 
coloanele Institutului 
de științe economice 
șt planificare „V. I. 
Lehin" din București, 
se găseau, împreună 
cu ceilalți studenți și 
Miclouș Ion din anul 
.V-planificare, Bratu 
Răzvan din anul IV- 
statistică, fruntași la 
Învățătură, membri în 
Consiliul asociației 
studenților econo
miști, precum și Zam
fir Vasile, din anul 
IV al Facultății de 
comerț exterior. A- 
nul trecut ei au obți
nut succese mari la 
învățătură. In viito
rul an de învățămînt, 
care se va deschide

peste puțin 
sînt hotărîți 
precupețească efortu
rile spre a asimila cît 
mai multe cunoștințe, 
pentru a deveni buni 
specialiști, necesari 
măreței opere de 
construcție a socia
lismului în scumpa 
noastră patrie.

Același freamăt ti
neresc, entuziasm, a 

, caracterizat și coloa
nele Institutului Po
litehnic din Bucu
rești. Candidați la 
cursul de pregătire, 
viitorii studenți, cu 
toții au ținut să fi® 
prezenți la marea 
sărbătoare a oameni
lor muncii din țara 
noastră.

Printre mulți alții, 
în coloană am recu
noscut pe G o i a 
Gheorghe, membru 
de partid, sudor la 
fabrica „Electroca- 
blul“ din București. 
In producție a intrat 
acum 15 ani ca uce
nic pe lîngă șantierul

timp, ei 
să nu-și

de construcții navale 
din Tr. Severin. De 
mic îl pasiona elec
trotehnica, vroia să 
devină inginer. Ca 
raulți alții el și-a pu
tut vedea visul îm
plinit în anii puterii 
populare. Peste puțin 
timp va deveni stu 
dent al Facultății de 
electrotehnică din In
stitutul Politehnic din 
București. El este ho- 
tărît să se pregătea
scă cît mai bine pen
tru a deveni un spe
cialist util construc
ției socialiste.

Recunoscători par
tidului pentru posibi
litățile pe care le-a 
dat tineretului de a-și 
însuși știința, cultura, 
studenții au demon
strat, alături de oa
menii muncii, drago
stea lor fierbinte fa
ță de Partidul Mun
citoresc Romîn, față 
de patria noastră 
dragă.

DUMITRU DUȚA

PENTRU GLORIA
SPORTIVA A PATRIEI

TG. MUREȘ (prin telefon). — 
In dimineața însorită a lui 23 Au
gust 1958, oamenii muncii din Tg. 
Mureș s-au îndreptat spre piața 
din fața Sfatului popular orășe
nesc. Aici a avut loc mitingul și 
demonstrația închinată marii săr
bători.

Oamenii muncii s-au întîlnit aici 
ca să raporteze partidului și gu
vernului succesele pe care le-au 
obținut în cinstea celei de a 14-a 
aniversări a eliberării scumpei 
noastre patrii de sub jugul fas
cist.

In rîndul muncitorilor uzinei 
„Ludovic Minski" defilează 
fruntașii uzinei, printre care nu
meroși tineri raționalizatori. In 
această uzină mișcarea de inova
ții a luat un mare avînt în cin
stea lui 23 August.

Tinerii Kiss Miklos, Simion Coz- 
ma și inginerul Vajda Andras, de 
la turnătoria uzinei, au înaintat de 
curînd o nouă inovație la care au 
lucrat împreună — elaborarea teh
nologiei turnării unor valțuri de 
fontă pentru industria cauciucului. 
Această conlucrare în muncă crea
toare reflectă perfect prietenia din
tre tinerii romîni și maghiari.

In întrecerea pornită în cinstea 
lui 23 August, tinerii inovatori 
din Regiunea Autonomă Maghiară 
au realizat în acest an economii în 
valoare de peste 2.270.000 lei.

Manifestația continuă. Echipe de

tineri în costume maghiare, romî
nești sau în tradiționalul port se
cuiesc, dansează în fața tribunei 
ceardașul sau sîrba. Se scandează 
lozinci în limbile maghiară și ro- 
mînă: „Trăiască P.M.R.", „Trăia
scă R.P.R., patria noastră comu
nă", „Muncitori romîni și ma
ghiari, prin munca noastră apărăm 
pacea". Deasupra coloanelor fîlfîie 
drapele roșii și tricolore.

îmbrățișam cu privirea tribuna 
în care se aflau oaspeții străini și 
aveam impresia unei hărți vii a 
omenirii. E drept, continentele se 
cam amestecaseră Ignorînd atlase
le geografice. Dar esențialul era 
că fii ai atltor popoare se aflau 
printre noi, împărtășind bucuria 
marii noastre sărbători.

Un coleg de breaslă începuse 
să-și scrie reportajul. Graba era 
justificată, deoarece trebuia să-l 
transmită telegrafic la sute de kilo
metri depărtare. Era Muhammad 
Mahkoub. redactor la marele ziar 
egiptean „Al Gumhuria". Deși o- 
bișnuit să solicite interviuri și 
nicidecum să facă el declarații, 
Muhammad Mahkoub ne-a împăr
tășit cu plăcere impresiile sale 
despre demonstrație, spunindu-ne 
printre altele;

— Prin fața ochilor mei defilea
ză o națiune prietenă care sărbă
torește ziua eliberării sale. Întrea
ga populație a Buvureștiufui par
ticipă la acest eveniment Aș adău
ga că am urmărit cu mare admi
rație defilarea armatei romîne și 
m-au impresionat puternic gărzile 
muncitorești.

întreaga manifestație din Tg. 
Mureș a demonstrat unitatea oa
menilor muncii romîni și maghiari 
în jurul partidului, frăția lor, dra
gostea pentru patria noastră co
mună, hotărîrea lor de a munci 
cu și mai mult elan pentru victo
ria construcției socialiste în repu
blica noastră populară.

Prin această îndrăzneață 
piramidă — cu care trec prin 
Piața Stalin — sportivii își 
dovedesc măiestria. Mișcarea 
de cultură fizică și sport din 
țara noastră educă la tineri 
curajul, disciplina, voioșia, 
calități spre care aspiră în-

ST. NECANIȚK1

Tradiționala paradă a sportivilor a fost deschisă de un grup de 
150 de stegari, apoi, în Piața Stalin s-au revărsat membri ai cluburi
lor fi ai colectivelor sportive din Capitali. Numeroase sînt victoriile 
internaționale obținute de sportivii noștri ia acest an. Zilele trecute, 
la Praga, canoiștii lsmailciuc și Alexe au închinat zilei de 23 August 
proaspătul lor titlu de campioni mondiali, iar la Bratislava, Elena 
Bucăoanu a dăruit aviației noastre sportive un titlu de campioană 
mondială la parașutism, tn timp ce Iolanda Balaș aducea culorilor 
romînești și un titlu de campioană europeană.

Rîndurile strinse ale demonstranților, alinierea lor perfectă, pasul 
energic și privirea luminoasă care scaldă chipurile acestor tineri ți 
tinere vorbesc despre recunoștința pe care o nutresc sportivii patriei 
față de partid și guvernul republicii noastre pentru condițiile minu
nate create lor. Astăzi în țara noastră sportul este un bun al mase
lor. Despre aceasta vorbesc, mai bine ca orice, cei peste 1.000 de fina- 
liști ai Spartachiadei de vară a tineretului, tineri muncitori și țărani 
muncitori, elevi și studenți care și-au disputat finalele grandioasei 
competiții încheiate în ajun la București. Că sportul este un hun al 
maselor, un prieten iubit al tineretului nostru il ilustrează grăitor 
faptul că la cele două spartachiade din acest an, Spartachiada de 
iarnă a tineretului și Spartachiada de vară a tineretului au partici
pat peste 2.000.000 tineri, cifră ne maiintîlnită vreodată in istoria 
sportului nostru.

Parada sportivilor a constituit și în acest an o vie exprimare a 
simțămintelor de recunoștință ale sportivilor patriei pentru condițiile 
admirabile create de puterea populară. M ZONIS

IN TRIBUNA
cu oaspeții străini...

In tribună Inttlnesc pe membrii 
delegației din Cipru, din insula pe 
care colonialiștii britanici au 
transformat-o într-o uriașă . tem
niță.

— Sintern foarte mișcați de a- 
ceastă demonstrație a poporului 
muncilor din Romtnia — ne-a spus 
conducătorul delegației cipriote. 
Coloanele nesfîrșite de oameni ai 
muncii care trec prin fața noastră 
arată cu prisosință dragostea pu
ternică pe care poporul o are față 
de regimul său popular. Această 
manifestație ne-a dovedit că pu
terea populară își bazează marea 
sa forță pe dragostea și încrede
rea poporului. Aceasta dezminte 
calomniile politicienilor occidentali 
care împroașcă cu noroi democra-

(iile populare. Succesele voastre, 
prieteni romîni, sini un imbold și 
an ajutor moral in lupta poporu
lui cipriot contra imperialismului 
englez. Știm foarte bine că aceste 
nesfîrșite coloane sînt solidare cu 
noi tn greaua noastră luptă...

Printre ziariștii străini, ce ur
măresc demonstrația, găsim cîțiva 
prieteni dragi ■ tovarăși din presa 
sovietică pentru tineret și copii. 
Kovalenko Ghenadi, conducătorul 
delegației, ne împărtășește cîteva 
din impresiile acumulate •

— Este o mare demonstrație a 
forței și succeselor poporalul. ro- 
min. Nu oott să nu remarc: en
tuziasmul, vioiciunea, veselia mul
țimii cart trece prin țața tribune 
lor. Mi-a olarul in mod den ebit 
locomotiva miniaturală de la Gri-

vița Roșie. Ne-a amintit șuieratul 
acestei locomotive de sirena lui 
Vasile Roaită. Poporul vostru este 
acum liber și visurile lui Roaită 
s-au împlinit. Pe noi, oamenii so
vietici, ne bucură marile realizări 
ale Rominiei în cei 14 ani de la 
eliberare.

Muncitorul Riegler Kurt, preșe
dintele comitetului de întreprindere 
de la uzinele „Rax" din Viena. ne 
vorbește in termeni entuziaști des
pre 
este

demonstrație a/, cărui martor

Impresia de ansamblu este 
a măreției. Am văzut un po- 
liber și stăpin pe soarta sa.

cell
por
Și ce poate fi uta, elocvent decit 
faptul cri tn mîinile muncitorilor 
au lost date ch încredere urme. A- 
cest lucru îl poate face doar un

guvern care se bazează pe popor, 
așa cum este guvernul vostru.

Riegler Kurt a mai fost la Bucu
rești in 1953. Ține să facă o re
marcă :

— O simplă vizită prin oraș este 
suficientă pentru a-ți demonstra 
marile voastre Succese. Chiar 
vind oamenii pe stradă, iți 
seama de creșterea nivelului 
trai. Impresia de bunăstare 
acum și mai puternică decit a fost 
în urmă cu cîțiva ani.

In tribună am descoperii un bu
chet de orhidee. Ați înțeles. Sînt 
vele 9 brigadiere Lan. Chinezoai
cele acestea cu nume de flori erau 
îneîntate de demonstrația oameni
lor muncii dir București. Hao lu 
lan, 

ceea 
stră 
nute 
porul chinez, ca'e ca și voi con
struiește socialismul, privește suc
cesele voastre ca pe ale lui pro
prii. Vă dorim biruințe din ce în 
ce mai mari in construirea socia
lismului.

pri- 
dai 
de 

este

șefa brigăzii, ne-a spus: 
Sîntetn foarte emoționate de 
ce vedem. Demonstrația voa- 
arato uriașele succese o!\ 
în unii de după eliberare Po-

E. 0.



Uriașii de oțel se înșiră pe asfaltul Pieții Stalin... Armata noastră 
populară este o apărătoare hotărîtă a cuceririlor poporului nostru muncitor 

Trec în pas dîrz gărzile muncitorești. Muncitorii sînt gata oricînd să 
apere munca lor pașnică, viața nouă a poporului,

Nesfîrșite coloane umplu străzile în sărbătoare ale scumpei noastre 
Capitale. Flori, zâmbete, urate sînt adresate tribunelor în care se 

află conducătorii iubiți ai partidului și statului nostru.

SUB STEAGUL SOCIALISMULUI — 
SPRE NOI VICTORII

(Urmare din pag. I-a)

1.500.000 hectare suprafață agri
colă. In gospodăriile colecdve 
ș-au realizat succese însemnate 
în întărirea econoinlco-organiza- 
torică, în creșterea avutului ob
ștesc, In dezvoltarea diferitelor 
ramuri de producție, in special a 
creșterii animalele*. Gospodăriile 
colective au obținut in întreaga 
țara o reco.tă de cereale cu mult 
niai mare decît gospodăriile ță
rănești individuale, Este semni-i. 
cativ că numeroase întovărășiri 
trec spre forma superioară de 
cooperare in producție — gospo
dăria agrico.ă colectivă.

Gospodăriile agricole de stat 
dețin in afară de suprafețele de 
vii, livezi etc. o supraiață ara
bila de un milion hectare ; in anii 
următori această suprafața va 
spori la 1.200.000 ha. Gospodăriile 
agr.cole de stat au un rol din ce 
in ce mai mare m prooucția de 
cereale-murfă, de carne, lapte, se- 
■niit.e se ecțlohate șl <tu iocciput să 
devină model de gospodărie socia
listă.

Un element important al trans
formărilor care au loc in țara noa
stră este marea dezvoltare a rețe
lei învățământului de toate gra
dele și formele foarte variate de 
răspindire a culturii și a cunoș
tințelor științifice în masele popu
lare cele mai largi. Stimularea de 
către stat a activității de cercetare 
științifică a creat condițiile ca oa
menii noștri de știință să obțină 
unele rezultate remarcabile în do
meniul chimiei, geologiei, agricul
turii, medicinei, științelor tehnice. 
In fața oamenilor de șțitnță par
tidul pune cu perseverenți proble
ma legării mai strînse a cerce
tării științifice cu practica con
struirii socialismului. Realizările 
obținute în domeniul dezvoltării 
sociale, economice și culturale a 
Romîniei arată că clasa munci
toare și partidul său conduc cu 
succes, sub steagul învățăturii 
marxist-leniniste, opera grea și 
complexă a construirii socialismu
lui. Opera de construcție a socie
tății socialiste nu se îndeplinește 
pe un teren lin, lipsii de obsta 
cole, ci ea are loc în condițiile ri
nei neîncetate lupte de clasă. Este 
falsă și profimd dăunătoare teza 
revizioniștilor contemporani can 
neagă existența luptei de clasă in 
perioada de trecere de la capita 
listn la socialism, neaga necesita- 
țea luptei împotriva influențelor 

ideologiei burgheze, împotriva na
ționalismului și a celorlalte rămă
șițe ale capitalismului in conștiința 
oamenilor.

Recenta Plenară a Comitetului 
Central al partidului nostru a ac
centuat cu deosebită tărie sarci
na organizațiilor de partid de a 
lupta neobosit împotriva revizio
nismului și a oricăror influențe 
ale ideologiei străine, sub orice 
formă s-ar manifesta, împotriva 
tendințelor oportuniste, a mani
festărilor de anarhism mic-burghez, 
a concepțiilor idealiste, de a lupta 
împotriva împăciuitorismului de 
orice fel.

Marile transformări revoluțio
nare în economie și in conștiința 
oamenilor nu se pot înfăptui decît 
in condițiile întăririi statului so
cialist și ale stringerii necontenite 
a legăturilor statului cu masele 
cele mai largi ale oamenilor mun
cii. Partidul nostru acordă o mare 
însemnătate problemelor intăririi 
și perfecționării aparatului de stat, 
îmbunătățirii activității stalurilor 
populare, aplicării consecvente a 
centralismului democratic în viața 
de stat, atragerii tot mai largi a 
oamenilor muncii la conducerea 
treburilor obștești, la conducerea 
vieții economice și social-cuitu- 
rale.

★
Poporul romîn sărbătorește ziua 

de 23 August in condițiile crește
rii uriașe a forțelor socialismului 
și păcii in Întreaga lume. întreaga 
desfășurare a evenimentelor inter
naționale confirmă pe deplin ana
liza și concluziile profund științi
fice ale lucrărilor Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S, și ale Consfă
tuirilor de la Moscova ale repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești, lucrări care exercită 
o puternică influență pozitivă a- 
supra dezvoltării mișcării comu
niste și muncitorești mondiale, a 
supra mișcării popoarelor din în
treaga lume pentru pace, libertate 
națională și progres social.

Devin tot mai evidente declinul 
si descompunerea capitalismului, 
și tot mai puternic apare superio
ritatea socialismului. Oricît de 
mult ar încerca apologeții capita
lismului să ascundă contradicțiile 
iremediabile ale capitalismului 
contemporan și să-i înfrumusețeze 
viciile fundamentale, nimic nu 
noate să salveze societatea capita
listă de noi zguduiri puternice In 
același timp in fața tuturor po

poarelor lumii apar pline de măre
ție progresele sociale și economi
ce ale țărilor socialiste și, în pri
mul rînd, uriașele succese ale 
Uniunii Sovietice în domeniul 
economiei, culturii, științei, tehni
cii pe drumul construirii treptate 
a societății comuniste.

Izvorul principal al forței de 
neînvins a țărilor socialiste și al 
creșterii continue a socialismului 
in întreaga lume este coeziunea de 
nezdruncinat a partidelor comunis
te și muncitorești, unitatea de 
nezdruncinat a țărilor lagărului 
socialist in fruntea căruia merge 
marea și puternica Uniune Sovre- 
tică.

bermitatea cu care partidele co
muniste și muncitorești dau ripos
ta cuvenită revizionismului con
temporan, ca pericol principal in 
momentul de față in mișcarea mun
citorească mondială, constituie o 
puternică lovitură împotriva în
cercărilor cercurilor imperialiste 
de a submina coeziunea interioară 
a partidelor comuniste și muncito
rești, de a zdruncina unitatea lor.

Acțiunile provocatoare și ameste
cul grosolan al puterilor imperia
liste în viața internă a altor țări, 
agresiunea militară fățișă împotri
va popoarelor care scutură jugul 
colonialismului, planurile agre
sive de a dezlănțui un nou război 
mondial s-au izbit și se izbesc per
manent de fermitatea politicii de 
pace promovată de țările lagărului 
socialist in frunte cu Uniunea So
vietică. Acțiunile Uniunii Sovietice 
și ale celorlalte țări socialiste in 
apărarea păcii, impotriva acțiuni
lor imperialiste de agresiune au 
întărit prestigiul politic, moral al 
țărilor lagărului socialist și contri
buie la un avint și mai puternic al 
luptei popoarelor impotriva planu
rilor provocatoare ale agresorilor, 
impotriva colonialismului înrobi
tor.

Dușmanii păcii și ai independen
ței popoarelor nu mai pot să nu 
țină seama că în apărarea păcii 
se ridică în întreaga lume, alături 
de țările socialiste, asemenea noi 
forțe uriașe ca țările nesocialiste 
iubitoare de pace, popoarele din 
țările coloniale și fostei coloniale, 
sute de mi ioane de oameni din 
întreaga lume care luptă împo
triva imperialismului. Este limpe
de că numai acțiunea acestor forțe 
iubitoare de pace impotriva inter
venției imperialiste în Orientul A- 
propiat a determinat pe imperialiș

tii americani și englezi să renunțe 
la planul de a ataca Republica 
Irak.

O cerință arzătoare a momentu
lui de față este asigurarea dreptu
lui popoarelor din Orientul Apro
piat și Mijlociu Ia o dezvoltare libe
ră și independentă, retragerea fără 
intirziere a trupelor americano-en- 
gleze din Liban și Iordania, în ve
derea slăbirii încordării internațio
nale și preintimpinăriî dezastrului 
unui nou război mondial.

Marele și puternicul lagăr al ță
rilor socialiste a devenit speranța 
și sprijinul întregii omeniri iubi
toare de pace care luptă pentru a 
bara calea războiului, pentru apă
rarea dreptului popoarelor la liber
tate și progres social.

Poporul romin este mîndru că 
face parte din lagărul țărilor so
cialiste și este ferm hotărît să 
nu-și cruțe forțele pentru a-și adu
ce și pe viitor contribuția sa la 
întărirea continuă a unității ță
rilor socialiste în frunte cu Uniu
nea Sovietică. Niciodată țara 
noastră nu a avut atiția prieteni 
și aiiați devotați și un atît de mare 
prestigiu internațional ca asftzi.

Intimpinind aniversarea zilei de 
23 August, oamenii muncii din 
Rominia iși îndreaptă gindul cu 
recunoștință spre marea Uniune 
Sovietică, spre gloriosul Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice. Po
porul romin nu va uita niciodată 
ajutorul frățesc, profund interna
ționalist al primei țări socialiste 
din lume, sprijinul pe care 
Uniunea Sovietică l-a dat po. 
parului romîn pentru a-și desfă
șura victorios propria sa luptă pen
tru libertate națională și socială, 
pentru dezvoltarea economică și 
culturală a Romîniei pe calea socia
lismului. Singele vărsat în comun 
acum 14 ani de către ostașii so
vietici și romini in luptele pentru 
eliberarea Rominiei și pentru do- 
borirea hitlerismului a cimentat 
pe veci frăția noastră de luptă în 
slujba păcii și libertății popoarelor.

La marea sărbătoare națională 
a eliberării Rominiei, oamenii mun
cii din țara noastră, strîns uniți 
în jurul partidului și guvernului, 
iși concentrează forțele în lupta 
pentru construirea socialismului, 
pentru întărirea puternicului lagăr 
al țărilor socialiste in frunte cu 
Uniunea Sovietică, bastionul de 
neînvins al păcii și socialismului, 
pen'ru apărarea și consolida ea 
păcii in lume.

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii din Capitală
(Urmare din peg. I-a)

șină militară deschisă tși face 
aparifia ministrul Forțelor Ar
mate al R.P. Romine general
colonel Leontin Sălăjan, care, 

, după ce primește raportul 
' comandantului parăzii, general- 

maior Marcu Stan, trece tn 
revistă trupele aliniate pen
tru paradă, feiicitînd pe militari 
cu prilejul sărbătorii naționale 
de la 23 August.

Tov. general-colonel Leoniin 
Sălăjan înso(it de comandantul 
parăzii, generalul-maior Marcu 
Stan, urcă apoi la tribună. Tov. 
Leontin Sălăjan rostește cuvln- 
tu.l de salut și felicitare in nu
mele C.C. al P.M.R. și al gu
vernului R. P. Romine.

Cuvintarea tovarășului Leontin 
Sălăjan este salutată cu urale și 
ovații ce durează multe minute. 
Se aud lozinci în cinstea iubitu
lui nostru partid. Solemne, răsu
nă acordurile Imnului de stat al 
patriei noastre iubite. 21 de salve 
de artilerie salută marea sărbă
toare a poporului nostru. Din 
nou se aud trompetele. începe 
parada, militară.

Se revarsă în marea piață 
rinduri nesfîrșite de infan
teriști, vlnători de munte, 

marinari șt grăniceri. Citești pe 
chipurile ofițerilor și soldaților 
fermitatea în apărarea marilor 
cuceriri ale poporului nostru.

Din depărtări răzbate un zgo
mot. Trec trupele motorizate, 
lată drapelul glorioasei divizii 
de panduri „Tudor Vladimirescu"- 
Debrețin. Eroismul pandurilor a 
devenit legendar. Despre el vor- 
ibe.se și înaltele distincții ale di
viziei — ordinul rominesc „Apă
rarea Patriei" clasa I-a și ordi
nul sovietic ,.Steagul Roșu".

In timp ce pâmtntul se cutre
mură sub pova'a uriașilor de 
oțel — tancurile, pe cer aleargă 
avioanele cu reacție. Defilarea 
forfelor noastre armate iți con
feră un sentiment de mindrie pa
triotică și de încredere deplină 
în forța poporului nostru hotărît 
să apere pacea și să construias
că socialismul.

Văzute de departe păreau o 
uriașă panglică albastră. Primi
te cu multă dragoste pășesc ba
talioanele gărzilor muncitorești 
înarmate. Muncitori cu arma tn 
mină, Mulți din ei se aflau cu 
14 ani în urmă In formațiile pa

triotice care au apărat Bucu- 
reștiul de hitleriști. Acum nu-și 
precupețesc eforturile tn muncă 
pașnică, dar sînt gata oricînd 
să apere ceea ce am tnăltat in 
anii aceștia.

O clipă de Unișie și tn piață 
năvălește copilăria gingașă. Pă
rea o grădină înflorită. Imagi
nea o sugera întreaga înfățișare 
a coloanei pionierești cu colori
tul ei viu, cu cristalinul vocilor 
ca o melodie sublimă, cu zîm- 
beiele și voioșia ce-și găsiseră 
sălaș pe chipurile sănătoase ale 
capiilor. Spunea cineva că copiii 
unui popor sînt un adevărat ba
rometru în privința vieții ace
stuia. Cile lucruri minunate ne-a 
arătat acest barometru în dimi
neața lui 23 August in piața 
Stalin...

Demonstrația celor 150.000 de 
oameni ai muncii s-a des
fășurat sub semnul entu

ziasmului, al dragostei față de 
partidul nostru iubit, al mîndriei 
pentru realizările obținute in 
anii puterii populare. Nesfirșiter 
le Coloane Iși exprimă bucuria 
față de viața noua ce înflorește 
în patria noastră și raportează 
partidului despre hărnicia in 
muncă a eroicei noastre clase 
muncitoare, a întregului popor. 
Muncitorii de la uzinele „23 Au
gust" raportează că in seme
strul I al anului 1958 producția 
globală a reprezentat 110,8 la 
sută față de aceeași perioadă .a 
anului trecut. Numeroase care 
alegorice vorbesc despre dezvol
tarea industriei noastre, despre 
lărgirea sortimentelor produse în 
întreprinderile bucureștene. Mi se 
pare sugestiv graficul purtat de 
muncitorii de la întreprinderea 
„ Elect roizolantul". Graficul, a- 
cesta vorbește despre creșterea 
producției. Dacă anul 1951 este 
luat ca indice 100, in anul. 1958 
producția reprezintă o creștere 
de 1174 la sută. Sipț roadele 
muncii poporului nostru liber, 
stăpin pe soarta sa și condus cu 
înțelepciune. de partidul iubit al 
clasei muncitoare. Demonștranjii 
iși exprimă dragostea fierbinte 
față de partid, de Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In mijlocul acestui șuvoi ome
nesc panourile, par un uriaș ca
leidoscop. Panourilț acestea glă-, 
suiesc în limbajul cifrelor despre 
succesele cu care a fost cinstită., 
ziua do 23 August. Muncitorii de 
la uzinele .Vasile Roaită" s-aa 
angajat să. economisească

cinstea lui 23 August 337 tone 
de metal.' Realizat: 408 tone de 
metal. Două cifre care vorbesc 
despre patriotismul socialist, des
pre entuziasmul cd care poporul 
nostru construiește socialismul. 
Manifestanții poartă portretele 
lui Marx, Engels, Lenin, portre
tul lui 1. V. Stalin, portretele 
membrilor Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., al lui N. S. 
Hrușciov.

Ore întregi continuă defilarea 
coloanelor. Alături de muncitori 
trec oameni de știință și cultu
ră, elevi și studenți,. marea ar
mată a celor ce luptă pentru în
florirea culturii socialiste bucu- 
rlndu-se de condițiile admirabile 
create de partid.

Coloana sportivilor, adevăra
tă dăruire de fantezie și 
energie, stârnește admirația 

tuturor. Demonstrația sportivă 
arată marile realizări obținute de

mișcarea noastră de cultură fi
zică și sport in anii puterii 
populare. Regăsesc o însemnare 
făcută în fugă pe carnet: Elena 
Băcăoanu. Oare faptul că a- 
ceastă muncitoare din București 
a devenit campioană mondiulă 
nu este o mărturie concludentă 
despre sportul nostru devenii 
bun al maselor ? Fără îndoială 

■că da. De altfel, dacă privești 
pe finaliștii Spartachiadei ai cer. 
titudinea că multe nume aseme
nea Elenei Băcăoanu se vor im. 
pune.

Demonstrația de 23 August a 
arătat unitatea poporului in 
jurul partidului și guver

nului, hotărîrea poporului no
stru de a întări lagărul socia
list în frunte cu Uniunea So
vietică, țara ale cărei armate nu 
și-au precupețit singele pe 
timpul de luptă pentru a ne adu
ce libertatea.

Serbări populare
In piețele și parcurile Capitalei

Oamenii muncii din Capitală au 
petrecut minunat pînă noaptea 
tîrziu la serbările populare de sîm- 
bătă.

Cîntecele și dansurile siau des
fășurat în frumoasele parcuri bucu
reștene, în piețe, pe scenele spe
cial amenajate și în jurul lor.
Artiști ai teatrelor din Capitală și 

echipe artistice de amatori au pre
zentat reușite programe artistice; 
în Parcul de Cultură și Odihnă 
„1. V. Stalin", în Piața Republicii, 
la Arenele Libertății, în pădurea 
Andronache, la căminele culturale.

La Teatrul de vară din Parcul 
de Cultură și Odihnă „1. V. Stalin" 
artiștii Teatrului de Operă și Balet 
au prezentat tablouri din • baletul 
Călin în fața a mii de specta
tori.

Pe lacul Herăstrău sportivii co
lectivului „Constructorul" au făcut 
demonstrații sportive.

In Piața Republicii, devenită 
neîn.-ăpătbâre pentru miile de cetă 
țeht, fanfara M'.F.A. a dat un con
cert de melodii populare, marșuri

și cîntece. A urmat ansamblul 
„Ciocîrlia" care a prezentat dan
suri muntenești, dobrogene și ru
sești, stîrnind entuziasmul specta
torilor. Ansamblul Combinatului 
Poligrafic „Casa Scînteii" și for
mația artistică a Departamentului 
minelor din Ministerul Industriei 
Grele au oferit publicului un pro
gram de dansuri, coruri și soliști. 
In lumina reflectoarelor cetățenii 
din piață s-au prins la joc cu vo
ioșie.

La Arenele Libertății, în parcul 
„N. Bălcescu" și în alte locuri ale 
Capitalei formațiile artistice de a- 
matori sau profesioniste au in
terpretat jocuri și cîntece națio
nale și -rusești.

Muzica și veselia au continuat 
în Capitală și duminică pînă noap
tea tîrziu. Dansînd și cîntînd, 
bucureștenii au sărbătorit cea de-a 
14-a aniversare a eliberării patriei, 
exprimîndu-și astfel bucuria, dra
gostea și recunoștința lor pentru 
viața nouă făurită în anii puterii 
populare.



Telegrame
primite cu prilejul

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER;
j Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

t al Republicii Populare Romîne
( București

. Stimați tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii de stat a Republicii Populare Romine vă 

trimitem dv. ți întregului popor romin în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, guvernului Re
publicii Cehoslovace și întregului popor al tării noastre, precum 
și din partea noastră personal, sincere felicitări și un fierbinte 
salut frățesc.

Poporul romîn, condus de Partidul Muncitoresc Romîn, a obți
nut succese remarcabile în construcția socialistă a tării sale și în 
întărirea orînduirii democrat-populare. Aceste rezultate remarca
bile trezesc în întregul nostru popor un sentiment de sinceră bu
curie. Prietenia adincă și colaborarea frățească strînsă dintre 
partidele și popoarele noastre, trăinicia și unitatea lagărului so
cialist care se întăresc în lupta împotriva imperialismului și revi
zionismului, precum și marele ajutor al prietenului nostru comun 
Uniunea Sovietică, forța conducătoare a lagărului socialist, con
stituie garanția noilor succese în eforturile îndreptate spre asi
gurarea viitorului fericit al poporului romîn.

Popoarele Republicii Cehoslovace, partidul lor comunist și gu
vernul vor întări și vor adinei neobosit între poporul romîn frate 
și poporul cehoslovac relațiile de prietenie bazate pe principiile 
internaționalismului proletar.

Vă dorim dv. și poporului romîn noi și numeroase succese în 
construirea socialismului, în lupta pentru menținerea, păcii în în
treaga lume.

ANTONIN NOVOTNY
Președintele Republicii Cehoslovace și Prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia

VILIAM SIROKY
Președintele guvernului Republicii Cehos'ovace

zilei de 23 August
Excelenței Sale,

Domnului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

București
In numele guvernului și al poporului Indiei și în numele meu 

personal am marea plăcere de a vă transmite dv., domnule pre
ședinte, și prin dv guvernului și poporului Romîniei cele mai 
sincere felicitări cu fericitul prilej al sărbătorii naționale a pa
triei dv., și sincerele noastre urări de bine poporului romîn. Ne 
amintim cu plăcere de ; recenta vizită a distinsului dv. prim-tni- 
nistfu care a contribuit atît de mult la relațiile prietenești exis
tente între cele două țări ale noastre.

RADJENDRA PRASAD 
Președintele Indici

Telegrama președintelui Republicii Franceze
Excelenței Sale,

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Rominiei adresez Excelentei 
Voastre urările mele sincere pentru viitorul fericit ăl poporului 
romîn.

RENE COTY

Recepția de la Consiliul 
de Miniștri cu prilejul 

zilei de 23 August

Sărbătorirea peste hotare
a zilei de 23 August

LA MOSCOVA

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite; La 23 August 
Mihail Dalea. ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Popula"e Romîne în 
U.R.S.S.. a oferit o mare recepție 
cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

La recepție au participat tova
rășii : A. I. Kiricenko. F. R. Koz
lov, M. A. Suslov, I. I. Kuzmin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, I. K. Abdullaev, vice
președinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., P.P. Lo
banov. președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem 'al 
U.R.S.S.. M. P. Georgadze, secre
tar al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., miniștri- ai 
U.R.S.S., mareșali ai Uniunii So
vietice.

In cursul recepției care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă 
și prietenească, ambasadorul R.P. 
Romîne la Moscova, Mihail Da
lea, și F. R. Kozlov, prim vierp. e- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. au rostit cuvîntări.

Praga, a organizat o întîlnire 
prieteneasca la care au participat 
reprezentanți ai vieții politice, 
științifice și culturale din Ceho
slovacia. Printre cei prezenți au 
fost membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia; 
V. Siroky, președintele guvernu
lui R. Cehoslovace, Z. Fierlinger, 
președintele Adunării Naționale, și 
O. Simunek, președintele Comite
tului de stat al planificării, 
Kohler și V. Krutina, secretari 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia 
alții.

LA BUDAPESTA

B. 
ai

BUDAPESTA 23. — Corespon
dentul Agerpres transmite;

In seara zilei de 22 august, am
basadorul Ion Popescu a oferit un 
cocktail în cinstea sărbătorii na
ționale a poporului romin. Au 
participat tovarășii Apro Antal, 
Biszku Bela, Marcsan Gyorgy, So- 
mogyi Miklos, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
membri ai C.C. al P.M.S.U., ai gu
vernului și ai Prezidiului Adunării 
de Stat, fruntași ai vieții politice, 
economice și culturale din R, P. 
Ungară.

ticipaț miniștrii de .Afaceri. Ex- în saloanele Legației romîne din 
terne ai U.R.S.S., R S.S. Ucrai
nene, R.S.S. Bieloruse, R.P. Bul
garia, R. Cehoslovace și R.P. Un
gare, miniștrii de Externe ad- 
juncți ai U.R.S.S., Ceylonului și 
Norvegiei, ambasadorii Afganis
tanului, R.P. Albania, Australiei, 
Austriei, Boliviei, Braziliei, R.P. 
Bulgaria, Uniunii Birtnane, R. Ce
hoslovace. Greciei, Republicii 
Haiti, R.P. Ungare, Indiei, Ira
nului, Republicii Irak, Irlandei, 
Nepalului, Suediei, Tailandei, 
U.R.S.S., Republicii Arabe Unite, 
Uruguayului și Iugoslaviei. De 
asemenea au participat miniștrii 
Mexicului, Franței și Filipinelor, 
reprezentanți diplomatici ai An
gliei, Argentinei, Canadei, Dane
marcei... Finlandei., Ghanei, Indo
neziei, Italiei, Japoniei, Libanului, 
R.P. Polone. Panama,. Pakistanu
lui, Nicaraguei, Spaniei, Sudanu
lui, Tunisiei și Turciei, precum și 
corespondenți ai presei și postu
rilor de radio americane și străine 
și personalități dip New York.

Au participat și numeroși func
ționari superiori ai Organizației 
Națiunilor Unite. ■

Paris. l_ă recepție au participat: 
d'Harcourt, reprezentantul 'Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Franței, Chancen, șeful protoco
lului tie pe .............. - • • ■
Afacerilor Externe, 
conducătorul delegației franceze la 
U.N.E.S.C.O., Begouin, președinte
le grupului parlamentar irancez 
pentru prietenia franco-romînă, 
Marcel Servin, secretar al Parti
dului Comunist Francez. Leon 
Măuvais, secretar al Confederației 
Generale a Muncii din Franța, 
Buisson, secretar permanent al 
Academiei Franceze, reprezentanți 
ai armatei franceze, regizorul ci
nematografic Marc Maurette, re
prezentanți ai cercurilor culturale 
etc.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

lingă Ministerul 
aston Berger,

LA GENEVA

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
București

Dragi tovarăși,
Prezidiul Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, 

Comitetul Central al Partidului Comunist Bulgar și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, în numele nostru și în 
numele poporului bulgar, vă felicită călduros pe dv. și poporul 
romîn frate cu prilejul sărbătorii sale naționale 23 August

Zdrobirea fascismului de către eroica armată sovietică și in
staurarea regimului democrat popular in țările noastre au creat 
toate condițiile necesare pentru înflorirea relațiilor prietenești și 
frățești între poporul bulgar și poporul romîn.

Unite prin ideile marxism-leninismului, cele două popoare ale 
noastre, în prietenie și colaborare cu Uniunea Sovietică și cu 
toate țările socialiste, năzuiesc spre același tel comun — cons
truirea socialismului.

Noi ne bucurăm în mod sincer de succesele mari pe care mun
citorii romîni, țăranii și intelectualitatea legată de popor le-au 
obținut, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în lupta 
pentru socialism. Vechea Romînie burghezo-inoșierească, Rominia 
ciocoilor a rămas pentru totdeauna de domeniul trecutului. Din
colo de Dunăre, a crescut, se întărește și se dezvoltă pe zi ce 
trece patria liberă a oamenilor muncii romîni — Republica Popu
lară Romînă, care stă neclintită în familia socialistă frățeasca în 
frunte cu marea Uniune Sovietică. .........

Credincioasă internaționalismului proletar, principiului leninist 
al coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, 
Rominia frățească, împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate 
statele iubitoare de pace, luptă curajos și neabătut împotriva în
cercărilor imperialiștilor de a dezlănțui un nou război mondial, 
apără cauza păcii și socialismului. _ .

In această zi de bucurie, dorim, dragi tovarăși, din toata inima 
poporului romin noi succese în dezvoltarea socialistă a Republicii 
Populare Romine. în întărirea continuă a prieteniei bulgaro-ro- 
mîne, atît de scumpă nouă, în lupta pentru pace și colaborare 
frățească intre popoarele din întreaga lume.

GHEORGHI DAMIANOV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

TODOR JIVCOV 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar

ANTON 1UGOV
Președintele Consiliului de Miniștri

• al Republicii Populare Bulgaria

In seara zilei de 23 August pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Chivu Stoica, a oferit o 
recepție cu prilejul celei de-a 14-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

La recepția care a avut loc în 
clădirea Consiliului de Miniștri au 
luat parte tovarășii:

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor- 
ghe Apostol, general de armată 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni- 
colae Ceaușescu, general-colonel 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvule- 
scu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general-colonel Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Ion Gheorghe 
Maurer, Janos Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Birlâdeanu, 
Atanase Joja, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, generali și ofițeri superiori ai 
Forțelor noastre Armate, gene-ali 
în rezervă, foști comandanți de 
mari unități care au luptat pe 
frontul antihitlerist, conducători ai 
organizațiilor obștești și ai institu
țiilor centrale, cunoscuți oameni de 
știință, artă și cultură, șefi ai cul
telor din R. P. Romînă, numeroși 
fruntași în muncă din întreprin
deri, de pe ogoare și din instituții, 
reprezentanți ai presei romîne și 
străine.

Au luat parte numeroși oaspeți 
de peste hotare care au sărbătorit 
împreună cu poporul nostru ziua 
de 23 August.

Au participat șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
atașați militări și alți membri ai 
corpului diplomatic.

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

De ziua sărbătorii naționale a 
Romîniei, aniversarea insurecției 
armate, înfăptuită de forțele pa-' 
triotice populare sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn și a

răsturnării dictaturii fasciste, po
porul nostru trece în revistă cu 
bucurie și satisfacție îndreptățită 
roadele muncii sale entuziaste 
pentru construirea vieții noi socia
liste și asigurarea bunăstării celor 
ce muncesc.

Aceasta bucurie și-a găsit expre
sia și in demonstrația oamenilor 
muncii de astazi, demonstrație care 
a prilejuit o puternică manifestare 
a coeziunii și unității poporului 
nostru in jurul partidului și guver
nului, a hotărîrii oamenilor muncii 
de a înmulți succesele obținute, de 
a lupta cu elan sporit pentru vic
toria socialismului, pentru înflori
rea Republicii Populare Romîne, 
pentru pace.

Împreună cu noi se bucură de 
realizările noastre toți prietenii po
porului romîn, toți cei cărora le 
este scumpa cauza păcii, progre
sului și independenței popoarelor.

Să ridicăm acest pahar pentru 
făuritorii victoriilor noastre: eroica 
noastră clasă muncitoare, țărăni
mea muncitoare, intelectualitatea 
legată de popor ;

Pentru forța conducătoare a po
porului nostru — Partidul Munci
toresc Romîn, pentru Comitetul 
Central al Partidului;

Pentru lagărul unit și puternic 
al socialismului In frunte cu Uniu
nea Sovietică ;

Pentru coexistență pașnică în
tre toate popoarele, fără deosebire 
de regim social;

Pentru oaspeții de peste hotare 
care au' luăt parte alături de noi 
la marea sărbătoare a poporului 
romîn, pentru toți cei prezenți aici;

Pentru pace în lumea întreagă!
★

Ambasadorul R. P. Bulgaria, 
Stoian Pavlov, decanul corpului 
diplomatic, a toastat de asemenea 
urînd noi succese poporului romîn 
în opera de construire,a socialis
mului, pentru pace în întreaga 
lume.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

LA PEKIN
PEKIN 24 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite: La 23 Au
gust, Teodor Rudenko, ambasa
dorul ~ ~ ~ ' • - ■ ■
oferit 
celei 
berării Romîniei de sub jugul fas. 
cisfe

La recepție au participat tova
rășii : He Lun și Cen I, locțiitori met Shehu, președintele Consiliu- 
ai premierului R. P. Chineze ; Li.......................... “
Ci-șen, Huan Ien-pd și Pîn Ci- 
jen, vicepreședinți ai Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, miniștri, generali și ofi
țeri, oameni de cultură, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești.

La recepție au luat parte de a- 
semenea membrii delegației gu
vernamentale cambodgiene care 
vizitează China.

R. P. Romine la Pekin, a 
o mare recepție cu ocazia 

de-a 14-a aniversări a eli-

LA PRAGA

PRAGA 23 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite : Cu prilejul celei 
de-a 14-a aniversări a eliberării 
Romîniei, G. Vidrașcu, ambasado
rul Republicii Populare Romîne la

LA PARIS
I

LA TIRANA

TIRANA 23 (Agerpres). — ATA 
transmite: Cu prilejul celei dc-a 
14-a aniversări a eliberării Romi
niei, Gh. Velcescu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. Albania, 
a oferit un cocktail.

La cocktail au participat Meh-

lui de Miniștri, Bekir Baluku, 
Hysni Kapo și Spiro Koleka, 
membri ai Biroului Politic al C.C.

Partidului Muncii din Albania,

PARIS 23. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul 
zilei de 23 August — Cea de-a 
14-a aniversare a eliberării Ro
mîniei de sub jugul hitlerist — 
Mircea Bălănescu, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar al 
R.P. Romîne în Franța, a oferit 
în seara de 22 august o recepție

GENEVA 23 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al R.P. 
Romîne pe lingă Comisia econo
mică a O.N.U. pentru Europa, 
care își are sediul la Geneva, a 
oferit un cocktail cu prilejul zilei 
de 23 August. Au participat pri
marul Genevei, directorul Ofi
ciului European al Organizației 
Națiunilor Unite, savanli care au 
luat parte- la Conferința experți- 
lor atomiști, secretarul general al 
celei de-a 2-a Conferințe pentru 
folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice care urmează să-și 
înceană lucrările în septembrie la 
Geneva.

al I
și alte personalități.

LA NEW YORK

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
La 22 august reprezentantul per
manent al R.P. Romîne la Orga
nizația Națiunilor Unite, Mihai 
Magheru, a oferit o recepție cu 
prilejul celei de-a 14-a aniversări 
a eliberării Rominiei. L a recepție 
au participat numeroși reprezen
tanți diplomatici și personalități 
politice prezente la recenta se
siune extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. Astfel au par-

Forțele păcii și ale socialismului
pot preîntâmpina războiul

Cuvînfarea rostită de tovarășul N. S. Hrușciov 
la Smolensk

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Ziarele din Moscova au publicat la 
24 august cuvîntarea rostită de 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., la

Nu trebuie admisă nicio tărăgănare 
a îndeplinirii hotărîrii 

0. N. U.îAdunării Generale a
Conferința de presă a lui A.

se spune

arătat că 
satisfăcu- 
sesiuni a

zeceAcceptînd propunerea celor 
state arabe Adunarea Generală a 
condamnat cu hotărîre amestecul 
străin în treburile interne ale ță
rilor Orientului Apropiat și Mijlo
ciu ; ea nu numai că nu a spri
jinit acțiunile acelora care, încâl
cind Carta Organizației noastre au 
întreprins o intervenție armată în 
treburile interne a două state ara
be suverane, ci, exprimînd voința 
majorității covîrșitoare a țărilor, a 
declarat că popoarele arabe tre-

A. Gromîko
buie să rezolve singure treburile 
lor interne.

Firește, ar fi greșit să se creadă 
că acum, cînd Adunarea Generală 
a adoptat o hotărîre bună, s-a fă
cut deja totul pentru reglementa
rea situației în Orientul Apropiat 
și Mijlociu. Este prea puțin să se 
adopte o hotărîre bună, mai este 
necesar să se asigure ca ea să fie 
tradusă în viață și aceasta rapid. 
Nu trebuie admisă nici un fel de 
tărăgănare a îndeplinirii ei.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne 
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn
Tovarășului CHIVU STOICA, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

București '

Tovarășul Avram Bunaciu 
s-a înapoiat în Capitală

Sîmbătă după amiază s-a îna
poiat în Capitală tovarășul Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor Ex
terne, conducătorul delegației R.P. 
Romîne la sesiunea extraordinară 
specială a Adunării Generale 
O.N.U., convocată în legătură cu 
situația din Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

Pe aeroportul Băneasa tovarășul 
Avram Bunaciu a fost întîmpinat

de Alexandru Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Eduard Mezincescu, secretar gene
ral al Ministerului Afacerilor Ex
terne, și I. Moruzi, directorul pro
tocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice, precum și mem
bri ai corpului diplomatic acredi
tați la București.

Dragi tovarăși, cu prilejul marii sărbători naționale a poporu
lui romîn frate — cea de-a 14-a aniversare a zilei eliberării țarii 
— în numele Prezidiului Republicii Populare Ungare, al Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al guver
nului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar și al întregului 
popor ungar, vă trimitem dv. și în persoana dv. întregului popor 
romîn frate un salut frățesc și cele mai bune urări. Prin succe- 
sele sale strălucite obținute în domeniile vieții politice economice 
și culturale a tării, poporul romîn a demonstrat puterea crea
toare a unui popor liber și independent și superioritatea orînduirii 
sociale noi. . .

Poporul ungar salută cu bucurie rezultatele de importanța is
torică obținute de poporul Republicii Populare Romîne vecine 
după e'iberarea țării în domeniul înfloririi patriei și al construirii 
socialismului. Intre popoarele noastre care înaintează pe calea 
comună a construirii socialismului s-a stabilit, in spiritul inter
naționalismului proletar, o colaborare prieteneasca multilaterala 
care contribuie la munca constructivă, economică Și culturala in 
țările noastre și la întărirea unității și puterii lagăru.ui socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică. Ne exprimam din toata inima 
dorința ca și de acum înainte prietenia dintre popoarele noastre 
să se întărească și urăm poporului romîn frate sa obțină noi suc
cese importante în lupta pentru înflorirea Romîniei socialiste, 
pentru apărarea păcii.

ISTVAN DOBI.
Președintele Prezidiului Republicii Populare Ungare

JANOS KADAR 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

FERENC MUNN1CH,
Președintele guvernului revoluționar muncitoresc 

țărănesc ungar

SPORT

Reprezentanții R.P.R. au cucerit două titluri 
mondiale de tir

A1OSCOVA 24 (Agerpres). —
Primul mare succes al trăgă

torilor romîni la campionatele 
mondiale de tir de la Moscova, a 
fost repurtat de Constantin Anto
nescu, care a cîștigat medalia de 
aur și titlul mondial in proba ar
mă calibru mare (de la distanța 
de 300 m), poziția în picioare cu 
367 puncte. Trăgătorul romin a 
întrecut la această poziție pe renu- 
miții țintași finlandezi llonen — 
365 puncte și Karvinen — 363 
puncte. La pozițiile în genunchi 
și culcat, pe primul loc s-a clasat

Wright (S.U.A.), iar la totalul ce
lor 3 poziții, llonen (Finlanda) cu 
1136 puncte.

★
Reprezentanții R.P. Romîne au 

obținut noi' victorii la campiona
tele mondiale de tir de la Mosco
va. Tînărul trăgător Marin Fereca, 
tu a cucerit titlul de campion mon
dial la juniori în proba de meci 
englez cu 588 puncte din 600 po
sibile. Medalia de argint a revenit 
de asemenea unui concurent ro- 
mînt Iosif Aron — 586 puncte. Pe 
locul 3 s-a clasat iugoslavul Sto- 
ianovici — 584 puncte.

Inaugurarea sezonului fotbalistic
Duminică a început populara 

competiție de fotbal campionatul 
categoriei A la care participă cele 
mai bune 12 echipe din țară. Me
ciurile programate în prima eta
pă s-au soldat cu următoarele re
zultate : Dinamo București—Stea
gul Roșu Orașul Stalin 6—0

(2—0) ; Rapid București — U.T. 
Arad 2—1 (2—0) ; Stiinta Cluj— 
C.C.A. 1—1 (1—0); Farul Con
stanța — Dinamo Bacău 0—2
(0—2) ; Petrolul Ploești—Jiul Pe
troșani 3—0 (2—0) ; Știința Timi
șoara—Progresul București 1—1.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 august, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U. R. S. Ș., A. A. Gromîko, șe
ful delegației sovietice la sesiu
nea specială extraordinară a Adu
nării Generale a O.N.U., a orga
nizat o conferință de presă pentru 
ziariștii sovietici și străini. In ca
drul conferinței de presă el a fă
cut o declarație, în care 
printre altele :

In primul rînd trebuie 
delegația sovietică este 
tă de rezultatele acestei
Adunării Generale, deoarece se
siunea, adoptînd hotărîrea cuno
scută dv. în problema discutată, a 
făcut un important pas pe calea 
slăbirii încordării în Orientul 
Apropiat și Mtjlociu, încordare 
provocată de agresiunea. S.U.A. și 
Angliei împotriva Libanului și 
Iordaniei.

Hotărîrea Adunării Generale 
oglindește voința popoarelor care 
au cerut și continuă să ceară re
tragerea cit mai grabnică a tru
pelor străine din Liban și Iordania, 
deoarece în rezoluție se vorbește 
deschis despre necesitatea retrage
rii grabnice a trupelor S.U.A. și 
Angliei de pe teritoriile acestor 
țări. Nici un fel de subterfugii și 
șiretlicuri nu vor ajuta pe nimeni 
să se eschiveze de la acest fapt și 
orice încercări de a da vreun alt 
sens conținutului rezoluției sînt 
lipsite de orice temei.

Lărgirea schimburilor 
comerciale 

între R. P. Romînă 
și Argentina

BUENOS AIRES 23 (Ager
pres). — La 21 august a avut loc 
la Buenos Aires semnarea unui 
protocol, pe lîngă aco'rdul econo
mic în vigoare, care prevede lăr
girea schimburilor comerciale în
tre R. P. Romînă și Argentina.

Protocolul a fost semnat din 
partea guvernului Argentinei de 
Jose Carlos Orfila, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului, și din partea R. P. Ro
mîne de Mihail Ciobanu, preșe
dintele Camerei de Comerț și șe
ful delegației economice romîne 
care vizitează Argentina. La ce
remonia semnării au fost de față 
personalități din 'Ministerele In
dustriei, Comerțului și alți func- 
ionari superiori argentinieni.

Din partea R. P. Romîne au 
luat parte membrii delegației eco
nomice și ministrul R. P. Romîne 
în Argentina, dr. V. Dimitriu.
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Ecouri la încheierea lucrărilor 
sesiunii speciale extraordinare 
a Adunării Generale O. N. U.

U.R.S.S. dez-

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comentînd re
zoluția adoptată de sesiunea ex
traordinară a Adunării Generale 
a O.N.U. prin care Adunarea în
sărcinează pe secretarul general 
al O.N.U. să întreprindă acțiuni 
practice, care să contribuie la re
tragerea cit mai grabnică a tru
pelor străine din Liban și Iorda
nia, ziarul „Pravda" scrie că în 
cursul dezbaterilor delegațiile 
S.U.A. și Angliei au fost izolate. 
Strînse cu ușa, ele au fost ne
voite să voteze pentru rezoluția 
celor zece țări arabe, subscriind 
prin aceasta la falimentul total 
al politicii aventuriste a guverne, 
lor lor.

continuare că „desfășurarea 
baterilor la O.N.U. a confirmat 
întrutotul tezele expuse în Comu
nicatul cu privire la întîlnirea 
dintre N. S. Hrușciov și Mao 
Țze-dun.

L1BAN

R.A.U.

BEIRUT 
După cum 
legrafică Bulgară, într-un inter
viu acordat unui corespondent al 
acestei agenții, Osseiran, preșe
dintele parlamentului libanez, 
și-a exprimat convingerea că re
zoluția celor zece țări arabe, a- 
doptată în unanimitate de Adu
narea Generală a O.N.U., poate 
asigura retragerea trupelor stră
ine.

24 (Agerpres). — 
relatează Agenția Te-

13 august la Smolensk cu prilejul 
înmînarii regiunii Smolensk a or
dinului „Lemn" pentru succesele 
dobindite in dezvoltarea agricul
turii.

N. S. Hrușciov a declarat în 
cuvîntarea sa ca situația internă și 
internațională’ a Uniunii Sovietke 
este in prezent mai trainica ca ori- 
cînd.

N. S. Hrușciov răspunzînd la 
întrebarea dacă va fi război sau 
nu a spus:

„Desigur, nu se poate garanta 
pentru demenții care există in lu
mea imperialistă, in prezent, insă 
cred că nu exista un astfel de nur 
din care ar putea izbucni tunetul. 
Imperialiștii dau tircoaie gardului 
țărilor socialiste, ca lupii tiăminzi 
in jurul stinei de oi, dar gardul 
nostru este solid și avem o apă
rare de nădejde".

Forțele păcii și ale socialismului 
au crescut atît de mult, a subliniat 
N. S. Hrușciov, încit ele pot pre- 
întimpina războiul.

Referindu-se la situația din agri
cultura Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov a spus că în acest an 
statul va primi nu mai puține ce
reale ci chiar mai multe decit in 
anul 1956, an în care s-a obținut 
recoltă record, cînd s-au colectat 
3.300.000.000 puduri de cereale.

In cuvîntarea sa N. S. Hruș
ciov a subliniat că pentru progre
sul industriei sovietice și al în
tregii economii naționale 
dezvoltată în ritm și mai 
energetica. El a arătat că este in
dicat să se dezvolte construcția 
de termocentrale a căror construc
ție durează mai puțin decit cea de 
hidrocentrale. Trebuie să cîștigăm 
timp in întrecerea cu capitalismul, 
a spus N. S. Hrușciov, pentru a 
ajunge din urmă intr-un termen 
cit se poate de scurt Statele Unite 
ale Americii in ceea ce privește 
producția pe cap de locuitor. Linia 
dezvoltării cu precădere a tipuri
lor celor mai economice de com
bustibil — petrol și gaz — și asi
gurarea pe această bază a schim
bărilor fundamentale din structura 
balanței de combustibil 
asigură realizarea unei uriașe eco
nomii a muncii obștești în dome
niul producției materiale și va 
avea o influență importantă asu
pra accelerării ritmului de dezvol
tare a economiei naționale a 
U.R.S.S.

trebuie 
rapid

a țării,

CAIRO 24 (Agerpres). — Co
mentînd rezoluția delegației țări
lor arabe, adoptată în unanimi
tate de sesiunea specială extraor
dinară a Adunării Generale a 
O.N.U., Haled Mohi Ed-din, re
dactor al ziarului „Al-Massa", 
scrie într-un articol de fond : 
„Rezoluția țărilor arabe a arătat 
că problemele statelor arabe pot 
și trebuie să fie rezolvate de că
tre statele arabe înseși... cu alte 
cuvinte, rezoluția cere imperialiș
tilor : ,,Jos mîinile de pe țările 
arabe!“

INDIA

DELHI 24 (Agerpres). — în
tr-un articol de fond ziarul „New 
Age“ subliniază uriașa însem
nătate a poziției lagărului socia
list, în frunte cu Uniunea Sovie
tică, pentru rezolvarea crizei din 
Orientul Mijlociu. Ziarul arată în

LENINGRAD. — Zeci de uzine 
și fabrici d'n Leningrad execută 
comenzi perilru economia naționa
lă ă Romîniei. Cu prilejul sărbă
toririi celei de-ă 14-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist de către Armata Sovietică, 
leningrădenii au fabricat înainte 
de termen mai mult de »/, 
producția' comandată.

PARIS. — Ministerul Afacerilor 
Externe a! Franței a făcut la 22 
august o declarație în legătură cu 
informația că S.U.A. și Anglia au 
declarat că sînt gata să înceapă 
la 31 octombrie tratative cu pri
vire |a încetarea experiențelor cu 
arma nucleară și sj înceteze tem
porar, din acest moment, expe
riențele nucleare. In declarație se 
spune că atîta timp oît nu a foșt

din

încheiat un astfel de acord gene
ral guvernul francez „nu poate 
decit să rămînă la poziția și 
programul său".

LONDRA. — La Londra s-a 
nunțat oficial că în legătură 
încheierea lucrărilor conferinței 
la Geneva a experților tehnici

la

a- 
cu 
de 

______ . r„ în
cepi ud de la 3,1 octombrie ..gu
vernul Angliei este gata să în
ceapă cu celelalte guverne care 
efectuează experiențe cu arma nu
cleară tratative" în prob'em.a în
cheierii unui acord cu privire Ia 
„oprirea experiențelor cu arma nu
cleară în condițiile unui control in
ternațional eficient".

Totodată guvernul Angliei de
clară că intenționează să efectue
ze în cel mai scurt timp o serie 
de explozii nucleare experimentale.
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