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Sesiunea solemnă
a Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne 

consacrată celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul fascist

Intr-o atmosferă sărbătoreas
că, plină de entuziasm, sîmbă- 
tă dimineață Marea Adunare 
Națională a Republicii Popu
lare Romîne s-a întrunit în 
sesiune solemnă cu prilejul 
celei de-a XV-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist.

Pe fundalul sălii de ședințe a 
Marii Adunări Naționale, între 
steaguri tricolore și roșii, date
le festive : 1944-1959, înca
drează cifra XV — evocînd 
glorioasa aniversare pe care o 
cinstește astăzi întregul nostru 
popor.

In aplauzele puternice, înde
lungate ale deputaților și invi- 
taților, în loja din dreapta in
cintei au luat loc tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chi- 
vu Stoica, Mareșalul Uniunii 
Sovietice, Ivan Stepanovici 
Konev, conducătorul delcgaț’.ei 
militare a Uniunii Sovietice, 
Gheorghe Apostol, general de 
armată Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, ge
neral colonel Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
general de armată Leontin Să
laj an, Ștefan Voitec, Janos 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Atanase 
Joja, Gherasim Popa.

în loja din stînga incintei au 
luat loc tovarășii : Ion Gheor
ghe Maurer, Mihail Ralea, 
Anton Moisescu, Gheorghe 
Stoica și membrii Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

în loja rezervată corpului 
diplomatic au luat loc șefi de 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, ambasadorii : 
Uniunii Sovietice — A. A. 
Epișev, R. Cehoslovace — Ivan 
Rohal Ilkiv, R. P. Ungare — 
Ferenc Keleti, Turciei — Celai 
Tevfik Karasapan, R. D. Viet
nam — Nguyen Van Kinh,
R. P.D. Coreene — Kim Ben 
Dik, R. P. Polone — Janusz 
Zambrowicz, R. P. Albania — 
Uasan Alimerko, R. 1). Ger
mane — Wilhelm Bick, R. P. 
Mongole — Baianbatorin Ocir- 
bat, R. P. Chineze — Sin Gien- 
guo ; miniștrii : Italiei — 
Francesco Lo Faro, Islandei — 
Petur Thorsteinsson, Elveției 
— Pierre-François Briigger,
S. U.A. — Clifton Wharton, 
Uniunii Birmane — U Kyin, 
Danemarcei — Kar] Eskelund, 
Argentinei — Ernesto Piaggio, 
Finlandei — J o rin a Vanamo, 
Marii Britanii — Robert Scott 
Fox ; însărcinatul cu afaceri al 
Austriei — Franz llerbatschek ; 
însărcinați! cu afaceri ad-inte- 
rim ai: Franței — Jean du Bois- 
berranger, Republicii Arabe U- 
nite — Hussein Chérit, Gre
ciei — Nicolaos Diamantopou- 
los, R. P. Bulgaria — Ivan 
Spasov și Indiei — Nair Chan- 
drasekharan.

La sesiunea solemnă au asistat 
de asemenea membrii delega
ției militare a Uniunii Sovie
tice, precum și oaspeți de pes
te hotare, aflați în țara noa
stră.

în tribune se aflau nume
roși muncitori fruntași în pro
ducție, activiști de partid și 
de stat, generali, oameni de 
știință și cultură, ziariști ro- 
inîni, corespondenți și trimiși 
speciali ai presei străine.

Tovarășul Constantin Pîrvu- 
lescu, președintele Marii Adu
nări Naționale, a declarat sesi
unea deschisă. El a salutat dele
gația militară a Uniunii Sovie
tice în frunte cu mareșalul Uni
unii Sovietice Ivan Stepanovici 
Konev, venită în țara noastră 
pentru a participa la sărbăto
rirea celei de-a XV-a aniver
sări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist, precum și pe oas
peții și invitații prezenți la 
sesiune.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a ținut 
expunerea eu privire la a XV-a 
aniversare a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

Deputății Marii Adunări Na
ționale și invitații la sesiune 
au subliniat expunerea în re
petate rînduri cu vii aplauze 
și cu ovații îndelungate.

într-o atmosferă de mare în
suflețire, tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej. în numele Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn. Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne și al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne a a- 
dres-at deputaților Marii Adu
nări Naționale și prin ei tutu
ror oamenilor muncii din țara 
noastră călduroase felicitări cu 
prilejul măreței sărbători na- 
ț’onale a poporului nostru — 
Ziua eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Expunerea tovarășului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICĂ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MÂURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
București

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S,. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., vă trimit dv. și prin dv. întregului popor romîn, cele 
mai calde felicitări, cu prilejul sărbătorii naționale —cea de-a XV-a 
aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist. Instaurarea 
puterii democrat-populare a avut o mare însemnătate istorică în 
viața poporului romîn. Ea a dus la transformarea Romîniei într-un 
stat cu adevărat independent și i-a deschis drumul larg al dezvol
tării socialiste.

In familia frățească a lagărului țărilor socialiste, Republica Popu
lară Romînă, înfăptuind profunde transformări revoluționare, într-un 
scurt răstimp istoric a obținut succese însemnate în dezvoltarea sa 
politică, economică și culturală, și-a întărit poziția internațională.

In anii puterii populare industria și agricultura țării au depășit 
substanțial nivelul antebelic; alături de industria petroliferă în 
republică se dezvoltă cu succes construcția de mașini, metalurgia 
prelucrătoare și industria chimică.

An de an crește impetuos sectorul socialist în agricultură, crește 
nivelul de trai al oamenilor muncii din Republica Populară Romînă. 
Aceste însemnate succese au fost obținute datorită politicii înțelepte 
a Partidului Muncitoresc Romîn, care în activitatea sa se călăuzește 
cu fermitate și consecvență după atotbiruitoarea învățătură marxist- 
leninistă. Oamenii sovietici se bucură sincer de victoriile obținute de 
poporul frate romîn în lupta sa pentru construirea socialismului.

Strîns legate printr-o prietenie de nezdruncinat care se dezvoltă 
pe baza de granit a internaționalismului proletar, popoarele Uniunii 
Sovietice și Republicii Populare Romîne pășesc cu încredere pe 
drumul construirii socialismului și comunismului. împreună cu toate 
țările socialiste, Republica Populară Romînă luptă activ pentru 
slăbirea încordării internaționale și preîntîmpinarea unui război nu
clear distrugător.

Politica externă de pace a țărilor socialiste găsește o fot mai 
largă înțelegere și se bucură de un sprijin tot mai mare din partea 
opiniei publice mondiale.

Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., vă urează dv. și între
gului popor frate romîn, noi succese în munca pașnică constructivă 
spre binele minunatei dv. patrii.

In interesul întăririi forțelor păcii și socialismului, să se întă
rească și să se dezvolte prietenia veșnică de nezdruncinat și colabo
rarea dintre popoarele sovietic și romîn.

N. S. IIRUȘCIOV
Prim-secretar al C.G. al P.C.U.S.

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

K. E. VOROȘILOV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem

al U.R.S.S.
22 august 1959, Moscova.

Spectacol 
de gală

Sîinbătă seara a avut loc la 
Teatrul de Operă și Balet al R. P. 
Romîne un spectacol de gală dai 
de formațiile fruntașe ale celui 
de-al V-lea Concurs al artiștilor 
amatori de la orașe și sate

La spectacolul de gală au asisJ 
tat tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-1 
Dej, Chivu Stoica, și alți con
ducători de partid și de stat, 
membri ai C.C- al P.M.R., mi
niștri, membri ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducători, ai 
instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, fruntași în produc
ție, numeroși oameni de artă și 
cultură.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Au asistat delegația militară a 
Uniunii Sovietice în frunte cu 
mareșalul Uniunii Sovietice 1. S. 
Konev, precum și oaspeți de peste 
hotare care se află în țara noastră.

Corurile reunite ale unor mari 
întreprinderi au intonat Imnul de 
Stat al Republicii Populare Ro
mîne.

înainte de începerea spectaco
lului. a luat cuvîntul tov. Constan
tin Prisnea, adjunct al ministrului 
Invățămîntului și Culturii, care a 
arătat că la cel de-al V-lea Con
curs al artiștilor amatori au parti
cipat peste 600.000 de muncitori« 
țărani și alți oameni ai mtinciu 
Larga mișcare artistică de ama
tori de la orașe și sate este unul 
din aspectele revoluției cultura'a 
ce are loc în țara noastră, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului

La sDectacolul de gală și-au 
dat concursul formații fruntașe, 
printre care corurile siderurgiștilor 
de la Reșița și Hunedoara, lami- 
noriștilor de la uzinele „Repu- 
hlica“ și întreprinderea „Industria 
Sîrmii“ din Cîmpia Turzii, ale 
constructorilor de tractoare de la 
Ostașul Staln și ceferiștilor ie
șeni. Și-au dat concursul de 
asemenea coruri sătești cu 
vechi tradiții cum sînt cele 
de la Lugoj și din Poiana și 
coruri maj noi, printre care cel al 
oierilor și țapinarilor din DonH 
neștii Argeșului, al țăranilor mun
citori de la Huși, coriștii m,gh ari 
și germani din Nocrich și Odorhei. 
Echipe de dansuri au prezentat 
jocuri populare din diferite părți

(Continuare în pag. 3-a)

TovarSțl deputațl,

Poporul nostru întîmpină cu inima plină de bucurie a 15-a ani
versare a marii sale sărbători naționale — eliberarea patriei de 
sub jugul fascist.

Anii care au trecut de la eliberare au fost ani de luptă și 
muncă încordată, de adinei transformări revoluționare, care au ridi
cat la o viață nouă maseld muncitoare de la orașe și sate. 15 ani 
sînt o perioadă relativ scurtă în viața unui popor, dar în acest 
răstimp țara noastră a făcut un asemenea salt pe calea progresului, 
cum n-ar fi fost cu putință sub 
stăpînirea burghezo-moșierească. 
Poporul romîn, constructor al so
cialismului, se mîndrește pe drept 
cuvînt cu rezultatele tot mai îm
belșugate ale eforturilor sale crea
toare pentru dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea nivelului 
său de trai material și cultural.

Epoca luminoasă pe -care o 
trăiește poporul romîn ne apare 
într-o strălucire și mal vie cînd 
ne amintim cît de amar era traiul 
oamenilor muncii sub călcîiul bur
gheziei și moșierimii.

Muncă peste puteri și salarii de 
foame, amenințarea de fiece zi 
de a se vedea azvîrliți în rîndurile 
șomerilor, teroare și gloanțe în 
loc de pîine și drepturi — aceasta 
era partea muncitorilor, din truda 
cărora capitaliștii din țară și de 
peste hotare îngrămădeau uriașe 
profituri. Pe spinarea țăranilor, 
lipsiți de pămînt, de uneilte și vite, 
înglodați în datorii, goi și. înfome
tați, se îmbogățeau moșierii, fa
bricanții și negustorii, cămătarii 
și chiaburii. Cea mai mare parte 
a intelectualilor ducea o viață de 
lipsuri și umilințe, izbindu-se de 
disprețul cu care clasele stăpîni- 
toare priveau cultura națională și 
talentele poporului.

Politica burgheziei și moșierimii 
hărăzea Romîniei soarta de hin
terland agrar al marilor puteri in
dustriale, da țară aservită econo- 
micește și politicește capitalului 
monopolist.

Acestei politici antinaționale i se opunea clasa muncitoare 
călăuzită de avangarda ei marxist-leninistă — Partidul Comunist din 
Romînia — care, in ciuda prigoanei sălbatice, organiza lupta ma
selor muncitoare împotriva' exploatării capitalisto-mpșiereștl și stării 
de dependență a țării fața de puterile imperialiste.

In anii cînd clasele exploratoare căutau ptin teroare sălbatecă 
să înăbușe avîntul luptei revoluționare a oamenilor muncii și pregă
teau pas cu pas instaurarea dictaturii fasciste, comuniștii ridicau 
masele în apărarea drepturilor și libertăților călcate în picioare, 
chemau la unire forțele democratice.

Mărețele lupte muncitorești din februarie 1933, acțiunile anti
fasciste care au luat în anii următori o amploare din ce în ce mai 
mare, demonstrau că în țara noastră existau forțe însemnate care 
se împotriveau fascizării. Lupta plină de abnegație dusă sub con
ducerea partidului de clasa muncitoare și de forțele progresiste 
grupate în jurul ei a frînat pentru un timp procesul de fascizare 
a țarii.

Caracterul antinațional al politicii claselor exploatatoare a ieșit 
deosebit de puternic în evidență în perioada premergătoarei răz
boiului, cînd expansiunea Germaniei hitleriste devenise o gravă 
amenințare pentru independența patriei. O singură cale de sal
vare exista pentru poporul. nostru — alianța cu Uniunea Sovie
tică, marea țară socialistă vecină care își ofensa sprijinul pen
tru .apărarea independenței Cehoslovaciei, Poloniei, Romîniei. Dar 
clasele dominante ale vechii Romînii au refuzat sprijinul Uniunii 
Sovietice, devenind instrumente și complici fățiși al celui mai 
înverșunat dușman al poporului romîn — fascismul german. 
După ce au acceptat slugarnic odiosul dictat de la Viena, au îm
pins țara în prăpastia dictaturii militaro-fasciste și a criminalului 
război antisovietic alături do Germania hitleristă. Interesele na
ționale ale poporului romîn au fost subordonate țelurilor criminale 
ale hitlerismului înrobitor de popoare. Grîul și petrolul romînesc, 
ca și alte bogății ale țării, au fost puse la dispoz.ția mașinii de 
război hitleriste. Tineretul, floarea poporului romîn, a fost dat 
lui Uitler drept carne de tun. Aproape n-a rămas cămin în care 
războiul de jaf și cotropire să nu fi adus jalea și doliul.

In aceste clipe grele pentru țară și popor, partidul comunist 
a fost aceila care a organizat lupta maselor împotriva dictaturii 
militaro-fasciste și a războiului antisovietic. Nici o clipă nu s-a 
clătinat dragostea de patrie a comuniștilor, convingerea lor că 
forțele democrației și socialismului în frunte cu Uniunea Sovietică 
vor triumfa asupra ciumei fasciste, încrederea lor în victoria 
cauzei eliberării poporului. (Aplauze puternice). Punîndu-și la fiece 
pas viața în primejdie, comuniștii uneau în jurul lor forțele patriot.ee 
ale țării, organizau lupta oamenilor muncii din orașe și sate îm
potriva jafului și terorii, sabotau mașina de. război hitleristă, 
chemau prin ziarele și manifestele ilegale întregul popor la luptă 
pentru răsturnarea clic.i antonesciene, pentru ieșirea Romîniei 
din criminalul război antisovietic și alăturarea ei la coaliția 
antihit'.eristă.

Tovarișl,

In lupta de eliberare a popoarelor de sub jugul hitlerist a avut 
o însemnătate hotărîtoare faptul că în momentul izbucnirii celui de-al 
doilea război mond.al, în lume exista marea putere socialistă — 
Uniunea Sovietica. Această realitate Istorica primordială a epocii 
noastre și-a pus pecetea asupra întregii desfășurări a războiului, asu
pra conținutului și rezultatelor sale. Imperialismului hitlerist, care 
reprezenta o primejdie de moarte pentru ființa națională a popoare
lor, pentru civilizația umană, i se opunea coaliția aiitihitleristă a 
cărei forța fundamentală era Uniunea Sovietică.

In această gigantică încleștare, de proporții cum nu mai cunos
cuse istoria, poporul sovietic, suferind distrugeri din cele mai grele 
și dînd uriașe jertfe de sînge, a purtat cu un eroism fără seamăn 
greul luptei pentru zdrobirea fascismului, pentru eliberarea patriei 
sale și salvarea omenirii de primejdia înrobirii hitleriste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

In marile bătălii purtate pe întinderile imense ale frontului, în 
fața Moscovei și Leningradului, în istorica bătălie de la Stalingrad, 
în luptele de la Kursk și Oriol, la Iași și Chișinău glorioasa Armată

Sovietică sfărîma pas cu pas mașina de război hitleristă, punea pe 
fugă pe cotropitori, frîngîndu-le trufia și apropiind tot mai mult, 
prin lupta ei victorioasă, ceasul eliberării popoarelor.

Infrîngerile suferite de armatele fasciste, perspectiva zdrobirii ine
vitabile a Germaniei hitleriste, apropierea Armatei Sovietice de gra
nițele Romîniei, iar apoi ofensiva ei eliberatoare pe teritoriul patriei 
noastre, stîrneau panică și derută în rîndul clicii antonesciene, a apa
ratului ei de stat și a întregii reacțiuni din țara noastră. Tot mai 
mult se clătina dictatura militaro-fascistă —izolată de popor și urîtă 
de masele populare. In orașe și sate creșteau mînia și revolta mase

lor, care-și găseau expresia în nu
meroase acțiuni de luptă împotriva 
ocupanților hitleriști și a slugilor 
lor din țară. In rîndurile armatei 
se resimțea tot mai puternic ura 
ostașilor împotriva clicii fasciste 
care-1 trimitea să moară într-un 
război dus pentru o cauză străină 
și nedreaptă; procesul de clarifi
care în rîndurile ofițerilor, care își 
dădeau tot mai b'ne seama în ce 
dezastru erau împinse țara și ar
mata, se intensifica din ce în ce 
mai mult.

In aceste condiții prielnice, par
tidul nostru, curățindu-și rîndurile 
de elementele lașe, trădătoare și 
capitulante, a trecut la înfăptuirea 
unui ansamblu de măsuri politice 
și organizatorice pentru pregătirea 
insurecției armate.

Partidul a intensificat munca de 
organizare, înarmare și pregătire 
militară a formațiunilor patriotico 
de luptă, alcătuite în cea mai 
mare parte din muncitori. In rîn
durile armatei, unde își crease 
mai de mult legături, partidul a 
reușit să cîștige pentru cauza in
surecției numeroși ofițeri ■ și gene
rali patrioți.

La 1 Mai 1944, pe baza înțele
gerii intervenite între Partidul Co
munist din Romînia și Partidul 
soclal-democrat, a fost înfăptuit 
Frontul Unic Muncitoresc. Aceasta 
a avut o mare însemnătate pen
tru activitatea desfășurată de 
partid în vederea ștrîngerii laolaltă 
a tuturor forțelor antihitleriste pe 
baza unei platforme care preve

dea : răsturnarea guvernului de dictatură fascistă, formarea unui 
guvern de uniune națională din reprezentanții tuturor forțelor 
antihitleriste, ieșirea Romîniei din războiul antisovietic, izgonirea 
armatelor hitleriste din țară, trecerea Romîniei de partea coaliției 
antihitleriste, reforme democratice.

După cum se știe, în iunie 1944 a fost alcătuit, din inițiativa 
partidului nostru, Blocul Național-Democrat din care au făcut parte, 
in afară de Partidul Comunist Romîn, partidele social-democrat, 
național-țărănesc și liberal.

Partidul Comunist Romîn era conștient că partidele „istorice“ 
— acceptînd parțial propunerile noastre atunci cînd prăbușirea 
dictaturii militaro-fasciste devenise iminentă — vor încerca să pună 
piedici înfăptuirii platformei elaborate de partid, nutrind speranța 
că vor putea abate masele de la calea luptei pentru transformări 
democratice și menține regimul burghezo-moșicresc. Partidul nostru 
a considerat însă necesară formarea Blocului Național-Democrat 
în vederea coalizării tuturor forțelor antihitleriste. In același timp, 
el a dus o acțiune consecventă de combatere a duplicității și pozi
țiilor reacționare ale partidelor „istorice“, militînd pentru unirea 
tuturor forțelor patriotice și pentru formarea unui guvern din repre
zentanții tuturor partidelor și grupărilor politice democratice.

Partidul Comunist Romîn a fost inițiatorul și organizatorul insu
recției armate, care a dus la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste. 
In conformitate cu planul elaborat de partid, insurecția a început în 
ziua de 23 August 1944 prin arestarea clicii antonesciene de 
către formațiunile patriotice de luptă. Răspunzînd chemării partidu
lui și exprimînd voința și hotărîrea de luptă a poporului, armata 
romînă a întors armele împotriva Germaniei hitleriste.

In noaptea de 23 August și în zilele următoare formațiunile patrio
tice și unitățile militare au ocupat principalele instituții și obiective 
militare, au curățit Capitala de trupele hitleriste. Mase largi popu
lare s-au rid.cat la luptă pentru izgonirea hoardelor hitleriste, mii 
de muncitori și intelectuali patrioți au intrat în rîndurile formațiuni
lor patriotice de luptă. Aproape concomitent cu acțiunea m li tară 
din Capitală, a început lupta armată și în alte regiuni ale țării.

Luați prin surprindere de această acțiune simultană, hitleriștii 
încercau cu disperare să-și mențină pozițiile și să înăbușe lupta 
de eliberare a poporului. Aceste încercări au fost zdrobite de uni
tățile armate și formațiunile patriotice care, în luptele crîncene 
purtate împotriva hitleriștilor în Capitală, pe Valea Prahovei, la 
Brașov, Constanța, Turnu Severin, au capturat zeci de mii de 
prizonieri, numeroși ofițeri și generali.

Populația Capitalei, locuitorii orașalor și satelor de pe întregul 
cuprins al țării noastre au întîmpinat cu nemărginită bucurie și 
dragoste pe ostașii sovietici, ca pe prietenii și eliberatorii lor. 
Armata romînă a participat cu toate forțele ei la războiul antihit
lerist, luptînd alături de armata sovietică pînă la victoria finală 
asupra fascismului german, adueîndu-și contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor strategice și tactice elaborate cu măiestrie de coman
damentul sovietic.

Sîngele vărsat de vitejii ostași soviciticj și romînj pentru elibe
rarea pămîntului patriei noastre a pecetluit pe veci frăția de arme 
sovieto-romînă, expresie a prieteniei și-alianței de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și poporul sovietic. (Aplauze prelungite).

însuflețiți de cauza dreaptă pentru care luptau, ostașii armatei 
romîne au săvîrșit minunate fapte de bravură. Peste 3ÎXHXX) 
soldați, subofițeri și ofițeri romîni au fost decorați cu ordine și 
medalii de război rominești, sovietice, cehoslovace și ungare. 
Faptele lor de arme în războiul antihitlerist au înscris o pagină 
glorioasă în cartea marilor tradiții de luptă ale poporului nostru 
pentru independența și libertatea sa. (Aplauze prelungite).

Luptătorii de pe front au simțit sprijinul entuziast al întregului 
popor. Chemarea partidului nostru: „Totul pentru front, totul 
pentru victorie 1“, a fost urmată cu însuflețire de muncitori, țărani, 
intelectuali, de toți oamenii muncii care, învingînd greutăți de tot 
felul, luptînd cu sabotajul reacțiunii au sprijinit cu hotărîre și dîr- 
zenie efortul Romîniei .în războiul antihitlerist. La apelul partidului,

(Continuare in pag. 2-a)

In cinstea
marii sărbători

Întreprinderea „Klement Gott- 
ivald“ din Capitală. Tinerii ală
turi de vîrstnici, sînt prinși în 
patosul întrecerii dinaintea marii 
sărbători — 23 August, a XV-a 
aniversare a eliberării patriei. La 
secțiile tineretului se desfășoară 
schimbul de onoare. La una din
tre aceste secții, la aparataj, se 
lucrează echipamentul electric 
de pornire pentru locomotive, 
macarale, tramvaie etc. Lîngă 
bancurile lor, stînd pe scaune 
înalte, tinerii lucrează repede 
și calm. Cu o seară înainte 
aici s-au pregătit toate materia
lele, toate bonurile de lucru, 
toate desenele. Un tânăr înalt, 
Kevel Jose, responsabil de briga
dă, se uită din cînd în cînd la 
ceas. E în întrecere cu brigada 
lui Eugen Dumitrescu. în pauză 
își comunică rezultatele.

— Rezistența din materiale re
cuperate, peste plan, e gata de 
cîteva zile, iar la reostatul de 
350 amperi mai avem puțin.

— Nu uita însă economiile, 
tovarășe Kevel.

— Știu, nici o grijă. Brigada 
noastră își va da partea ei. Pînă 
acum avem deja 3.600 lei eco
nomii.

La secția bobinaj domnește a- 
ceeași vie însuflețire, aceeași fe
brilitate a întrecerii. Lumini ro
șii de control semnalizează me
reu — noi bobine sînt hune de 
folosit.

La masa lungă și curată lu
crează fetele. Pregătesc bobine. 
Mîinile aleargă peste izolații con
ductorilor îmbrăcînd bobinele în 
asbesl sau mătase. în altă parte, 
bobinele sînt așezate pe rotori. 
Fazele de lucru se inter pătrund 
și nu poți să prinzi momentul 
cînd Diță Maria a lăsat din mină 
bobina și Ganea Stancu a vîrit-o 
in canalele rotorului.

Intre băieți și fete e o „riva
litate“ veche. Odată bobinatorii 
s-au plîns că fetele nu le dau la 
timp bobinele. De atunci brigă
zile s-au chemat la întrecere și 
lună de lună se schimbă cîștigă- 
torul. Odată este în fruntea între
cerii brigada lui Diță Maria, 
altădată a lui Soclu Constantin 
și apoi a lui Paluga Adrian.

Dintre brigăzi, în frunte se 
află acum cea condusă de Adrian 
Paluga. Deși băieții din brigada 
lui Soclu Constantin au redus 
consumul de cositor cu 20 la su
tă, deși fetele conduse de Maria 
Diță au economisit peste 3.000 
lei la materiale izolante, brigada 
lui Adrian Paluga are totuși re
zultate mai bune.

l<a sfîrșitul schimbului de o- 
noare se constată însă că aproape 
jumătate din masa tineretului 
secției a ajuns la nivelul muncii 
brigăzii lui Paluga. Și se mai 
constată cu acest prilej un lucru 
îmbucurător : angajamentul ca 
fiecare tînăr muncitor să realizeze 
în cinstea lui 23 August cîte 
1.000 lei economii, a fost înde
plinit.

Acum deși schimbul de onoare 
s-a terminat, pentru tinerii 
despre care am vorbit. întrecerea 
și pregătirile în întâmpinarea 
marii sărbători continuă, lată un 
grup din ei într-o sală spațioasă, 
întreprinderea a amenajat aici 
o expoziție retrospectivă. O fo
tografie reprezintă—un motor— 
unul dintre primele produse, lată 
și un grafic despre dinamica me
canizării muncii în întreprindere: 
1956 — 20 la sută; 1959 — 76 
la sută. Un alt grafic: din 1955 
pînă în 1959 producția a crescut 
cu 734 la sută. Tot așa, uriaș, 
au crescut și oamenii. Partidul

i-a condus cu mîna fermă, lată 
portretul unui tânăr inginer, iată 
inovația unui muncitor, iată o 
brigadă de calitate la lucru. Pe 
un perete este afișat angajamen
tul colectivului fabricii pentru 
anul acesta: 1.550.000 lei econo
mii. Din aceștia, circa 850.000 
au și fost realizați.

...întreprinderea a îmbrăcat 
acum haina de sărbătoare. Pa
voazarea s-a termint. Aleile 
uzinei sînt pline de verdeață și 
flori. într-o sală, 200 de tineri 
învață un cîntec ce-l vor cînta 
la marea demonstrație a oameni
lor muncii din Capitală cu pri
lejul zilei de 23 August: „Mă
reț pămînt al patriei iubite*1» 
Melodia puternică — răzbate 
departe peste halele și zidurile 
uzinei.

V. CONSTANTINESCU

Deschiderea Expoziției 
„Viața fericită 

a tineretului din R.P.R.“
Ieri s-a deschis în Capitală—la 

Casa de cultură a tineretului, din 
raionul 23 August — Expoziția 
„Viața fericită a tineretului din 
R.P.R.“.

Expoziția cuprinde imagini care 
oglindesc condițiile minunate crea
te de partid, de regimul democrat- 
popular pentru tineretul nostru, 
pentru dezvoltarea sa, aspecte d:n 
participarea organizațiilor U.T.M., 
a tineretului la construcția socia
listă în țara noastră. Expoziția 
poate fi vizitată zilnic între orele 
10-13 și 17-20.

(Agerpres)

patriot.ee


Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

muncitorii au refăcut noduri de cale ferată, au reconstruit într.un 
timp extrem de scurt atelierele, podurile și tunelurile distruse de 
naziști, au asigurat aprovizionarea frontului cu muniții, hrană 
ți combustibil.

Dînd o apreciere contribuției Rotnîniei la războiul .antihitlerist, 
I. V. Stalin scria, în luna mai 1945, într-un mesaj adresat lui W. 
Churchill: „Au trecut mai bine de 8 luni de cînd Romînia și Bulga
ria au rupt alianța cu Germania hitleristă, au încheiat un armistițiu 
cu statele aliate și au intrat în război de partea aiiaților, împotriva 
Germaniei, folosind în acest scop forțele lor armate. Prin aceasta 
ele și-au adus aportul la cauza înfrîngerii hitlerismului și au contri
buit la terminarea victorioasă a războiului în Europa“.

Tovarăși,

Insurecția armată victorioasă a dat un puternic avînt luptei mase 
lor populare, a constituit începutul revoluției populare, a cărei sar 
cină de bază era lichidarea rămășițelor feudale și desăvîrșirea revo
luției burghezo-deinocratice, înfăptuirea unui șir de reforme demo
cratice care să deschidă larg drumul progresului economic și social

în vederea realizării acestor sarcini istorice, Partidul Comunist 
Romîn chema partidele, organizațiile politice și obștești să-și unească 
eforturile și. să alcatuiașe.a în acest scop un guvern de largă con
centrare democratică.

Rcacțiunea grupată în jurul monarhiei, sprijinită de cercurile im
perialiste — temîndu-se că valul luptei revoluționare a maselor larg, 
va mătura din cale vechile rînduieli burghezo-moșierești — încerca 
prin toate mijloacele să împiedice înfăptuirea transformărilor demo 
cratice cerute de popor.

Demascînd pas. cu pas manevrele reacțiunii, partidul nostru a 
desfășurat o muncă politică de mare amploare pentru izolarea par
tidelor „istorice“ și cîștigarea majorității poporului.

Partidul era urmat cu entuziasm și încredere de oamenii muncii 
din fabrici, uzine, mine, transporturi. Clasa muncitoare, organizată 
în sindicate unice se .manifesta din ce în ce mai puternic ca forță 
conducătoare a poporului. In înfăptuirea sarcinii de bază a acestei 
etape a revoluției — reforma agrară — partidul, cu ajutorul mun
citorilor trimiși la sate, ridica la luptă masele țărănimii, care în 
întregul ei era interesată în tichidarea proprietății moșierești; 
corn.tetele țărănești confiscau și împărțeau pămînturile moșierilor, 
în focul luptei pentru înfăptuirea reformei agrare se făurea alianța 
între clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, neutralizîndu-se 
pătura avută a țărănimii — chiaburimea,

în decurs de cîteva luni după 23 August, partidul a reușit să 
cîștige de fapt majoritatea poporului, să făurească un larg front 
democratic, care cuprindea pe muncitori, țărani, intelectuali, pătu
rile mijlocii de la orașe, masele de femei și tineret, oamenii muncii 
aparținînd naționalităților conlocuitoare.

Oamenii muncii, manifestîndu și în uriașe mitinguri și demonstrații 
voința de a instaura puterea democrat-populară și a cuceri o viață 
nouă, luau cu asalt primăriile și prefecturile, înlăturau din con
ducerea acestora elementele reacționare, antonesciene, înlocuindu-le 
cu oameni devotați intereselor celor ce muncesc. Toate acestea de
monstrau că reacțiunea era din ce în ce mai izolată, masele popu
lare conduse de partid fiind acea forță care determina mersul 
evenimentelor.

Sub presiunea maselor, Rădescu și ceilalți reprezentanți ai reac
țiunii din guvern au demisionat, iar la 6 martie 1945 a fost instau
rat guvernul prezidpt de. dr. Petru Groza — guvern în care repre
zentanții clasei muncitoare aveau rolul preponderent.

Cu acest prilej,. permiteți-mi, tovarăși deputați, să evoc figura 
unuia din cei mai străluciți fii ai poporului romîn, doctorul Petru 
Groza, care prin activitatea sa desfășurată în strînsă conlucrare cu 
partidul nostru și-a. cîștigat merite deosebite în opera de făurire și 
consolidare a regimului democrat-popular.

Guvernul democrat a legiferat reforma agrară, defînitivînd prin 
lege împărțirea țiămînturilor moșierești către țăranii iără pămînt 
sau cu pămînt puțin. Partidul și guvernul, întregul popor, și-a con
centrat eforturile pentru lichidarea marasmului în care se aflau in 
dustria și agricultura, a haosului financiar provocat de capitaliști, 
pentru refacerea și dezvoltarea economiei naționale. S-a pășit cu 
no.ărîre la curățirea și la transformarea vechiului aparat de stat.

Datorită succeselor obținute de oamenii muncii sub conducerea 
partidului, s-a ajuns la acel stadiu ai raportului de forțe în care 
s-au copt condițiile , eliminării din guvern a ultimilor reprezentanți 
ai burgheziei și a înlăturării monarhiei — principalul’ stîlp al reac
țiunii burghezo-moșierești. La sfîrșitul lui 1947 aceste, sarcini isto
rice au fost înfăptuite : la 30 decembrie 1947 a fost proclamată 
Republica Populară Romînă, ceea ce a însemnat începutul unei noi 
etape — etapa revoluției socialiste. (Aplauze puternice). în iunie 
1948 a iost înfăptuită naționalizarea principalelor mijloace de pro
ducție din industrie, transporturi. S-a trecut la construirea bazei e- 
conomice a socialismului.

Astfel, ziua de 23 August, are o mare și profundă semnificație : 
odată cu eliberarea de sub jugul fascist, ea a deschis poporului 
romîn calea spre victoria asupra claselor exploatatoare 
care i-a dat putința să făurească o nouă ■ 
socialistă.

In această zi de.mare sărbătoare națională 
măm din nou, de la această înaltă tribună, 
a poporului romîn față de poporul sovietic 
elibereze, să-și ia soarta în propriile sale mîini și să-și clădească 
în libertate o viață nouă, luminoasă. (Aplauze furtunoase, prelungite).

Astăzi, la împlinirea a 15 ani de la 23 August 1944, gîndur.lă 
noastre se îndreaptă spre cei care, jertfindu-și viața în lupta împo
triva regimului burghezo-moșieresc și a fascismului, au contribuit la 
eliberarea Romîniei, la triumful revoluției populare, la instaurarea 
noii orînduiri sociale și de stat.

Glorie veșnică eroilqr căzuți în lupta pentru libertatea și inde
pendența patriei, pentru fericirea poporului nostru, pentru socialism 1 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

Tovarăși deputați,

Devenind stăpîn al țării și al .bogățiilor ei, poporul nostru a 
desfășurat o uriașă activitate creatoare în lupta de zi cu zi pentru 
aplicarea politicii partidului, pășind, după exemplul măreț al Uniunii 
Sov.etice, pe drumul făuririi unei orînduiri superioare capitalismu
lui, orînduirea socialistă.

Partidul nostru, elaborînd programul dezvoltării economice a țării, 
a pus la temelia lui teza leninistă că „baza materială a socialismu
lui poate fi numaî marea industrie mecanizată“. Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Romîn din octombrie 1945 a trasat ca 
linie a partidului nostru pentru reconstruirea țării „refacerea și 
dezvoltarea industriei grele, pivotul în jurul căruia întreaga econo
mie a țării se va dezvolta în condiții noi“.

Caracteristic pentru dezvoltarea economiei naționale în anii pu
terii populare, este linia ei mereu ascendentă, creșterea impetuoasă 
a forțelor de producție.

Analizînd perspectivele întrecerii economice între sistemul mon
dial al socialismului și sistemul mondial al capitalismului, Congresul 
al XXI-lea al P.C.U.S. a arătat că ritmul rapid de dezvoltare este 
o lege generală a socialismului, verificată de experiența tuturor 
țărilor socialiste. Această apreciere este confirmată pe deplin și de 
experiența țării noastre. Intr-un singur deceniu de dezvoltare pla
nificată a economiei socialiste, producția industrială a crescut de 

! — victorie 
Romîn ie înfloritoare,

a țării noastre expri- 
recunoștința fierbinte 
care l-a ajutat să se
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patru-ori și jumătate, cu un ritm mediu anual de creștere în anii 
1948—1958 de peste 16 la sută, față de ritmul de numai 4 la sută 
realizat în anii dinainte de război cînd s-au atins cei mai înalți 
indici de creștere a producției industriale a Romîniei burghezo- 
moșierești.

Intr-o serie de ramuri de importantă hotărîtoare pentru crearea 
bazei tehiuco-materiale a socialismului, s-a atins un ritm și mai 
ridicat: în industria constructoare de mașini'— 23 la sută, în 
industria electro-energctică — 18,5 la sută, in industria chimică — 
23 la sută. Producem în 1959 de aproape 5 ori mai mult oțel decît 
în 1938, de 6 ori mai multă fontă, de peste 6 ori mai multă energie 
electrică, de 2 ori mai multe țesături, de peste 3 ori mai mult ulei, 
de două ori șl jumătate mai mult zahăr.

In anii puterii populare au fost construite 138 fabrici și uzine 
noi, iar alte peste 300 au fost reutilate cu instalații și agregate 
noi.; s-au creat ramuri de producție,inexistente înainte, ca, de pildă, 
industriile de utilaj petrolifer,, electrotehnic,- de tractoare și niaș.ni 
agricole, îngrășăminte chimice, coloranți, fire și fibre sintetice, mase 
plastice, medicamente. In timp ce pe vremea burgheziei Romînia 
Importa 95 la sută din utilajul- industrial, astăzi industria construc
țiilor de mașini și de prelucrare ă metalelor reprezintă 23 la sută 
din producția industrială, satisface b mare parte din necesarul intern 
și exportă mașini și instalații industriale.

Planul de electrificare elaborat de partid se îndeplinește cu succes;.’ 
este semnificativ că unul din cel mai importanți ipdici ai progresu
lui industrial, producția de energie electrică calculată »-pe cap de 
locuitor, a crescut de la 72 kWh în 1938 la 342 kWh în 1958 și este 
in continuă creștere.

Factorul cel mai important pentru victoria noii orînduiri sociale 
este creșterea continuă a productivității muncii. In industria so
cialistă, productivitatea muncii a sporit în curspl celor două cincinale 
pînă în prezent cu aproape 90 la sută, ca urinare a reutilăr.i-teh- . 
aice a întreprinderilor și a ridicării calificării profesionale a munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor.

Partidul nostru cheamă poporul la muncă și la luptă pentru noi 
realizări în domeniul dezvoltării economiei naționale și creșterii 
buneistări a oamenilor muncii. Forțele trebuie îndreptate în. nidd. 
deosebit spre scoaterea la iveală a numeroaselor și importantelor 
rezerve care există în toate ramurile economiei naționale. In fie
care uzină, în fiecare loc de producție aceste rezerve pot și trebuie 
să fie puse în valoare în vederea creșterii producției și productivi
tății muncii, reducerii continue a prețului de cost și sporirii rapide 
a acumulărilor, asigurîndu-se un .volum sporit de investițjijn scopul 
dezvoltării în ritm accelerat a industriei socialiste.

Congresul al 11-lea al partidului și plenarele recente ale Comi
tetului Central au subliniat că principala rezervă pentru creșterea 
necontenită a productivității muncii aste introducerea în producție 
a celor mai noi cuceriri ale tehnicii. Direcția principală spre care 
partidul și guvernul îndreaptă eforturile materiale și financiare, 
pentru progresul întregii economii și valorificarea în condiții mereu 
mai bune a resurselor naturale ale țării, este înzestrarea cu tehnica 
înaintată a industriei, agriculturii, construcțiilor, transporturilor, 
modernizarea mașinilor și utilajeilor existente, perfecționarea conti
nuă a tehnologiei, mecanizarea operațiunilor grele și cu volum 
mare de muncă, automatizarea proceselor de producție. Trebuie să 
ținem mereu seama că tehnica nu stă pe loc, că noț.unea de „teh
nică nouă“ este o noțiune dinamică, în virtutea, progresului necon
tenit ai științei și tehnicii mondiale.

Rezultatele obținute pînă acum în aplicarea liniei generale eco
nomice a partidului și care schimbă , pe zl ce trece înfățișarea tuturor 
regiunilor țării, sînt un puternic îndemn de a ne înzeci eforturile 
în munca pentru dezvoltarea, în ritm susținut, a bazei tehnico-ma- 
terlale a socialismului Aceasta este chezășia avîntului întregii eco
nomii naționale, a creșterii venitului național și a ridicării continue 
a nivelului de trai al celor ce muncesc. (Aplauze prelungite).

Este meritul istoric al clasei muncitoare de a se fi dovedit promo
torul consecvent al politicii de industrializare și transformare socia
listă a țării, de a fi înfruntat cu abnegație lipsurile și greutățile 
începutului, de a fi dat întregului popor un înalt exemplu de eroism, 
de credință nestrămutată în partid, în cauza socialismului. (Aplauze 
furtunoase, prelungite). Clasa muncitoare s-a dovedit demnă de 
glorioasele ei tradiții revoluționare și își îndeplinește cu succes mi
siunea de clasă conducătoare a societății și statului nostru, a operei 
de construire a socialismului.

Tovarăși,
Progresele realizate în dezvoltarea forțelor de producție, întă

rirea continuă a regimului democrat-popular, a alianței muncitorești- 
țărănești, au deschis calea rezolvării cu succes a uneia din cele mai 
complexe sarcini ale per.oadei de construire a economiei socialiste, 
— sarcina creării relațiilor socialiste în agricultură.

Practica a verificat justețea politicii partidului nostru în opera 
de reorganizare socialistă a agriculturii, politică bazată pe aplicarea 
creatoare la condițiile țării noastre a genialului plan cooperatist al 
lui Lenin și a experienței istorice a Uniunii Sovietice.

Datorită politicii de industrializare socialistă, statul democrat- 
popular a putut crea o puternică bază tehnico-materială a agricul
turii, temelie trainică a socialismului la sate.

In timpul regimului burghezo-moșiuresc, parcul de tractoare și 
mașini agricole nu depășea numărul de 4.050 tractoare fizice, pro
prietate a moșierilor și a capitaliștilor. Pămîntul milioanelor de 
țărani era lucrat cu mijloace înapoiate de producție, iar aproximativ 
un milion de gospodării țărănești nu aveau nici măcar un plug. 
Astăzi țărănimea are la dispoziție peste 36.000 de tractoare fizice, 
peste 11.000 combine pentru recoltatul cerealelor păioase și nume
roase alte mașini produse de industria noastră socialistă.

Sarcina trasată de Congresul ai Il-lea al partidului ca la sfîrșitul 
anului 1960 sectorul socialist al agriculturii să fie preponderent ca 
suprafață și ca producție-marfă, a și fost realizată. (Aplauze puter
nice).

Sectorul socialist al agriculturii a ajuns la peste 70 la sută din 
suprafața arabilă a țării și cuprinde cca. 70 la sută din numărul 
total al gospodăriilor țărănești.

In fruntea mișcării de transformare socialistă a agriculturii stau 
principalele ; regiuni cerealiere — Constanța, Galați, Timișoara, 
București, Iași, Cluj, Craiova.

Ca urmarei a progreselor realizate în lărgirea sectorului socialist, 
în mecanizarea agriculturii și a aplicării în măsură tot mai mare 
a regulilor agrotehnice, oamenii muncii din agricultură au obținut 
însemnate rezultate în sporirea producției agricole, demonstrînd în 
practică superioritatea agriculturii socialiste.

înlocuirea sistemului de cote obligatorii prin sistemul de con
tractare a produselor agricole s-a dovedit a fi o pîrghie puternică 
pentru stimularea interesului material al țărănimii în ridicarea 
producției agricole și dezvoltarea schimbului între oraș și~ sat, 
contribuind la întărirea alianței între clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare.

Astăzi se ridică o țărănime nouă colectivistă care a învățat să 
folosească și să prețuiască din ce în ce mai mult mașinile și agro
tehnica, își muncește tot maj bine pămîntul, își gospodărește cu chib
zuință avutul obștesc în continuă dezvoltare, își ridică necontenit 
nivelul ej de trai material și cultural, participă tot mai activ la 
conducerea treburilor obștești.

întărirea pozițiilor socialismului la sate și dezvoltarea agriculturii 
au un puternic sprijin în gospodăriile agricole de stat, care devin 
din ce în ce mai mult, un exemplu de agricultură socialistă meca

nizată. înzestrate cu mijloace moderne și cu cadre calificate, gos
podăriile agricole de stat dau o mare contribuție la sporirea produc
ției principalelor culturi agricole și participă în măsură oreseîndă la 
formarea fondului contrai de produse agricole.

Sprijinindu-se pe dezvoltarea rapidă a construcției socialiste la 
orașe și sate, puterea populară a putut trece, în martie 1959, la des
ființarea complectă a rămășițelor oricăror forme de exploatare de 
la sate. Aceasta reprezintă un nou pas în dezvoltarea social-eco- 
nomică a țării noastre pe drumul victoriei depline a relațiilor de ’ 
producție socialiste.

Pășind pe o cale nouă, de propășire și bunăstare, țărănimea spri
jină cu hotărîre politica partidului. Alianța muncitorească-țără- 
riească — temelia orînduirii democrat-populare — este astăzi mai 
puternică decît oricînd și constituie o uriașă forță socială a mersu
lui înainte spre socialism. (Aplauze prelungite).

Tovarăși,
Rezultatul cel mal prețios al eforturilor depuse pentru dezvoltarea 

tuturor ramurilor economiei și culturii .socialiste este îmbunătățirea 
sistematică a condițiilor" de viață ale oamenilor muncii.

Dezvoltarea industi iei, construcțiilor, transporturilor, agriculturii 
și reducerea cheltuielilor materiale de producție au făcut posibilă 
creșterea de peste trei ori a venitului național în perioada de la 
naționalizarea principalelor mijloace de producție și pînă în 
prezent.

Aceasta a permis partidului și guvernului să introducă în mod 
sistematic măsuri pentru sporirea salariului real al -muncitorilor 
și al tuturor celorlalte categorii de salariați, pentru creșterea veni
turilor țărănimii muncitoare, pentru construcții de locuințe, ocrotirea 
sănătății poporului, dezvoltarea învățămîntului, artei și culturii, 
ca și pentru alte scopuri social-culturale. întregul mers al construc- 
ț.ej economice și culturale din țara noastră conf.rmă că esența 
orînduirii socialiste constă în satisfacerea tot mai deplină a nece
sităților de viață ale oamenilor muncii, făuritorii tuturor valorilor 
materiale și spirituale ale societății.

Cointeresarea oamenilor muncii' în rezultatele activității lor pro
ductive, conv.agerea lor profundă că ridicînd la un nivel din ce 
in cei mai înalt producția și productivitatea muncii își făuresc con- 
dițiile propriei lor propășiri materiale și culturale, reprezintă un 
puternic stimulent al dezvoltării eforturilor creatoare ale celor ce 
muncesc.

Preocuparea crescîndă pentru problemele economice ale producției 
de care depinde creșterea rentabilității întreprinderilor reprezintă 
un semn al maturității clasei noastre muncitoare, al creșterii con
științei ei politice și experienței ej profesionale, al pregătirii ei teh
nice și culturale.

Rezultatele mărețe obținute în cei 15 ani de la eliberare sînt 
rodul muncii perseverente desfășurate sub conducerea partidului, de 
clasa muncitoare, de țărănimea muncitoare, de intelectualitatea 
noastră, care muncesc cu 'devotament pentru cauza nobilă a înflo
ririi economiei și culturii socialiste în țara noastră.
. O mare realizare a puterii populare este făurirea unității frățești 
intre oamenii muncii romîni și cei aparținînd minorităților naționale, 
pe baza rezolvării marxist-lenimste de către partidul nostru a pro
blemei naționale.

La a 15-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist, avem 
imaginea unei societăți î-n care se Întărește zi de zi unitatea’ între
gului popor în jurul clasei muncitoare șî al partidului ei, al guver
nului Republicii noastre, populare. Aceasta unitate a poporului stă 
la baza tăriei de neinfrînt a statului democrat-popular, principalii 
instrument al’-clasei muncitoare în opera de construire a socialis
mului și de apărare a cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii. 
(Aplauze, ovații prelungite).

Pe baza realizărilor obținute în toate ramurile economiei națio
nale, partidul nostru a pășit, la elaborarea planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe perioada 1960—1965 și a schiței programului 
de perspectivă pe o perioadă de 15 ani.

Obiectivul pus de partid de a termina în linii mari în anii apro- 
piați construirea socialismului și a trece Ia etapa desăvîrșirii con 
slrucției socialiste însuflețește masele la noi realizări în lupta pen 
tru înflorirea patriei noastre.

Tovarăși deputați,
Trăim o epocă istorică măreață, epoca trecerH omenirii de la 

capitalism la socialism.
Existența și continua dezvoltare a sistemului socialist mondial 

exercită o influență determinantă asupra întregii situații internațio
nale. Mișcarea muncitorească internațională s-a întărit considerabil. 
Partidele comuniste și muncitorești joacă un rol din ce în ce mai 
mare în viața popoarelor, însuflețind lupta lor pentru progres, demo 
crație și pace. A luat o amploare fără precedent mișcarea popoarelor 
pentru apărarea activă a păcii. Șute de milioane de oameni din foste 
țări coloniale au scuturat jugul colonialismului, cucerindu-și inde
pendența națională.

Parte integrantă a profundelor transformări care au loc în lumea 
întreagă, rezultatele importante obținute de poporul romîn în anii 
puterii. populare oglindesc forța creatoare a unui popor descătușat, 
a cărui activitate constructiva ține pas cu necesitățile dezvoltării 
sociale, cu cerințele de progres ale omenirii.

Poporul nostru își clădește, viața sa nouă ca forță activă a puter
nicului țagăr socialist în frunte cu Uniunea Sovietică, unit prin iden 
titatea intereselor vitale și a scopului final aț țărilor care.l alcătu
iesc, prin atașamentul comun al popoarelor lor față de ideile 
niarxism-leninismului. (Aplauze puternice, prelungite). Ajutorul in
ternaționalist al Uniunii Sovietice, relațiile de într-ajutorare dintre 
țările socialiste acționează ca o puternică forță materială care spo
rește considerabil eficacitatea eforturilor creatoare ale fiecărui po
por din aceste țări, accelerează dezvoltarea lor. Lărgirea continuă 
a legăturilor de cooperare între țările socialiste, înfăptuirea unor 
forme tot mai înalte de colaborare cum sînt coordonarea planurilor 
economice, au adus și aduc poporului nostru, ca și celorlalte po
poare frățești, economii de timp și de mijloace care sînt folosite în 
interesul propășirii mai rapide a țării.

Prietenia Indestructibilă cu popoarele țărilor socialiste, întărirea 
continuă a unității și coeziunii lagărului socialist reprezintă temelia 
politicii externe a statului nostru, corespunzînd intereselor vitale și 
voinței întregului nostru popor.

O însemnătate covîrșitoare în viața omenirii contemporane. în în
treaga evoluție a societății, în lupta tuturor popoarelor pentru pace 
și progres, au victoriile obținute de Uniunea Sovietică în construirea 
comunismului — victorii în care poporul nostru vede imaginea pro
priului său viitor. Se înfăptuiesc cu succes prevederile de o amploare 
gigantică ale planului septenal, forțele de producție ale U.R.S.S. 
se află în plin avînt; dezvoltă puternic industria sovietică și agri 
cultura colhoznică, pe baza introducerii în producție a celor mai noi 
și mai îndrăznețe cuceriri ale științei și tehnicii; crește necontenit 
bunăstarea oamenilor sovietici. Toate acestea stîrnesc admirația po- 
poarelor, produc o impresie profundă în opinia publică mondială.

Pînă și unii dintre acei „întîrziați ai istoriei“, care se obișnuiseră 
să ignoreze realitățile și au negat vreme îndelungată realizările 
Uniunii Sovietice, ajung acum să recunoască superioritatea ritmului 
de dezvoltare a economiei sovietice, întîietatea științei și tehnicii so
vietice în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice și în alte do 
menii esențiale. Tot mai greu le este să ascundă popoarelor aceste 
succese — pe care și ei încep să le privească nu ca pe simple eve
nimente interne ale Uniunii Sovietice, ci ca evenimente de impor- 
tanță mondială de care este cu neputință să nu se țină seamă.

Confruntarea celor două sisteme mondiale — socialist și capi
talist — aduce zi cu zi noi și noi dovezi ale superiorității socialis
mului, ca orînduire care a preluat sarcina istorică a progresului, ci
vilizației umane și asigură satisfacerea cerințelor materiale și spi
rituale ale omului eliberat de exploatare.

Succesele de însemnătate istorico-mondială ale socialismului, pre
facerile adînci petrecute în lume, creșterea neîntreruptă a forțelor 
sociale care acționează pentru pace au o înrîurire hotărîtoare asu
pra vieții internaționale în interesul cauzei păcii,

Garacteristic zilelor noastre este afirmarea cu o forță fără pre
cedent a principiilor coexistenței pașnice, tot mai larga recunoaștere 
a faptului că acestea sînt principiile care trebuie așezate la baza 
politicii tuturor statelor.

Țările socialiste, guvernele și popoarele lor arată stăruitor că poli
tica de pe poziții „de forță“ promovată de cercurile imperialiste este 
plină de pericole și condamnată de omenire.

Acele cercuri care continuă să duca politica de încordare în rela
țiile internaționale, de cursă a înarmărilor și de război rece, își 
asumă o gravă răspundere în fața propriilor lor popoare și a întregii 
umanități. A devenit evident că în epoca noastră, guvernele, parti
dele, oamenii politici, dacă vor să nu se rupă de viață, trebuie să 
recunoască noile realități și să tragă concluziile ce decurg din ele. 
situî-ndu-se pe pozițiile coexistenței pașnice. Numai o asemenea poli
tică realistă poate avea șanse de succes, numai oine duce o aseme
nea politică poate conta pe aprobarea opiniei publice.

întreaga desfășurare a evenimentelor dovedește că există posibi
litatea reală a preîntîmpinării războiului și a eliminării acestui flagel 
din viața societății. Răspunderea pentru asigurarea unor relații 
internaționale de înțelegere și colaborare revine guvernelor și facto-’ 
rilor de conducere ai tuturor țărilor și în primul rînd ai marilor 
puteri. Pe bună dreptate tovarășul N. S. Hrușciov, care, în fruntea 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic, desfășoară o activitate neobosită 
pentru consolidarea păcii în lume, sublinia: „Țările socialiste se 
călăuzesc în mod constant după principiile coexistenței pașnice.. Pen
tru ca să triumfe cauza păcii este însă necesar ca politica coexisten
ței pașnice să fie recunoscută și promovată dacă nu de toate statele, 
cel puțin de majoritatea lor, și în primul rînd de acele state de a 
căror politică depinde perspectiva păcii și a războiului“. Inspiră 
stimă lumii întregi faptul că Uniunea Sovietică promovează stator-

nfc și perseverent metoda tratativelor, venind cu noi 0 nrf proptit 
neri constructive pentru apropierea pozițiilor divergente și realizarea 
unor acorduri în interesul destinderii și colaborării internațional». 
(Aplauze furtunoase).

Dacă și din partea forurilor conducătoare ale țărilor occidental» 
și îndeosebi ale S.U.A., Angliei și Franței se va manifesta hotărîrea 
de a duce în fapt o politică de bună înțelegere și destindere inter
națională, se vor crea condițiile în vederea asigurării unei păci trai
nice în întreaga lume. Cele mai largi cercuri ale opiniei publice mon
diale doresc arzător și cer înfăptuirea unei astfel de înțelegeri și își 
exprimă convingerea că odiată ce ea a fost posibilă în timpul războiu
lui antihitlerist, chezășuind eliberarea omenirii de pericolul robiei 
fasciste, o astfel de înțelegere este pe deplin posibilă și imperios 
necesară și în actualele condiții internaționale.

Poporul romîn salută călduros apropiatul schimb de vizite între 
conducătorii guvernelor U.R.S.S. și S.U.A., Nikita Sergheevici 
Hrușciov și Dwight Eisenhower. Aceste întîlniri, privi'te în toate 
țările lumii ca unul din cele mai importante evenimente ale vieții 
internaționale, pot crea temelia stabilirii unei mai bune înțelegeri 
între cele, mai mari puteri ale lumii, U.R.S.S. și SU.A., ceea ce ar 
juca un mare rol pozitiv în ansamblul relațiilor între state. Opinia 
publică din toate țările vede în contactele personale dintre condu
cătorii de state un mijloc important de netezire a drumului spre bună 
înțelegere între popoare. (Aplauze puternice).

Desigur nu ne închipuim că problemele litigioase care s-au acu
mulat după cel de-al aoilea război mondial ar putea fi soluționate 
dintr-odată. Propunerile constructive făcute de Uniunea Sovietică 
puterilor occidentale, inclusiv cele prezentate la Conferința de la 
Geneva a miniștrilor de Externe, urmăresc tocmai scopul de a înlesni 
realizarea unor acorduri. Dacă și din partea puterilor occidentale 
va exista dorința sinceră de a găsi soluții reciproc acceptabile, 
cauzele încordării, și neîncrederii în relațiile dintre stat» vor putea 
fi pas cu pas lichidate.

Recentele tratative în problema Încetării experiențelor cu armele 
nucleare au vădit o anumită apropiere între punctele de vedere ale 
celor două părți. O hotărîre comună privind renunțarea la astfel de 
experiențe ar fi o contribuție de mare valoare la stabilirea unui 
climat de încredere în relațiile dintre state și ar putea constitui un 
punct de plecare pentru crearea unor zone denuclearizate, inter
zicerea armelor atomice și reducerea armamentelor.

Unul din factorii încordării în lumea contemporană și îndeosebi 
în Europa îl constituie menținerea de către S.U.A. de baze militare 
în alte țări. Existența acestor baze nu poate să nu provoace Îngri
jorarea legitimă a acelor state împotriva cărora sînt ele îndreptate. 
Atît popoarele țărilor pe teritoriul cărora sînt instalate bazele mi
litare, cît și popoarele iubitoare de pace din toată lumea exprimă 
tot mai insistent cerința ca declarațiile cu privire la intenții pacifice, 
care se fac auzite în ultima vreme din partea reprezentanților auto
rizați ai țărilor occidentale — și care în sine reprezintă un element 
poziiiv — să fie urmate de fapte concrete, inclusiv lichidarea baze
lor militare pe teritorii străine.

La aproape 15 ani de la terminarea războiului, In Europa mai 
continuă să existe rămășițe ale stării de război. Aceasta se referă 
în primul rînd la Germania. Menținerea ocupației în Berlinul occi
dental, refacerea Wehrmachtului și alimentarea spiritului revanșard 
în Germania occidentală, hotărîrea S.U.A. de s înzestra Germania 
occidentală cu armament nuclear sînt în mod justificat considerate 
de opinia publică mondială drept sursa principală a încordării și 
primejdiei de război In Europa. Lichidarea ocupației Berlinului occi
dental ar fi up element important pentru destinderea internațională.

Problemele vitale aje poporului german trebuie rezolvate de către 
germanii înșiși, în interesul dezvoltării democratice a Germaniei, în 
interesul păcii și securității generale. Așa cum s-a vădit și la Confe
rința miniștrilor de Externe de la Geneva, rezolvarea problemei 
germane este cu putință numai pornindu-se de la recunoașterea 
existenței a două state germane cu regimuri sociale diferite.

O bază constructivă pentru încheierea tratatului de pace cu Ger- 
mania oferă propunerile Republicii Democrate Germane sprijinite de 
U.R.S.S. și de celelalte țări ale lagărului socialist

Evoluția situației internaționale către destinderea atît de dorită 
de omenire stîrnește furia cercurilor imperialiste care promovează 
politica de pe poziții de forță și caută să întrețină focare de neliniște 
în diferite părți ale lumi?. Dușmanii socialismului și păcii privesc 
scrîșnind din dinți creșterea forțelor mondiale ale păcii, minunatele 
succese economice, tehnico.știirițifice, social-culturale ale țărilor so
cialiste. Dar viața osindește la eșec pe cei ca-e se cramponează de 
politica războiului rece și a încordării internaționale.

Acest curs al evenimentelor, care provoacă panică în rîndul diver
șilor pescuitori în apele tulburi ale încordării, displace și rămășițelor 
claselor exploatatoare naufragiate de la putere, transfugilor care 
trăiesc din pomenile reacțiunii internaționale. Este de înțeles demo
ralizarea și deznădejdea acestora — precum se vede, rugăciunile 
înălțată de ei ,1a ceruri dau rezultate contrarii celor scontate, iar 
aici pe pămînt mersul istoriei nu vrea să se împiedice de cioturi 1

Tovarăși deputați,

Călăuzindu-se în permanență de principiile coexistenței pașnice, 
R. P. Romînă militează activ pentru slăbirea încordării interna
ționale, pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei între popoare. 
In spiritul acestei politici, noi acordăm o mare atenție îmbunătățirii 
relațiilor cu țările situate în regiunile geografice apropiate țării 
noastre. Aceasta își găsește expresie în repetatele propuneri ale 
guvernului romîn privind crearea unei largi colaborări interbal- 
canice, în recenta noastră propunere de a se convoca o conferință a 
țărilor din Balcani în cadrul căreia, între altele, să se examineze 
și să se adopte un Tratat de înțelegere și securitate colectivă a 
regiunii balcanice, cu garanția marilor puteri. Pînă acum dintre 
marile puteri numai U.R.S.S. și-a exprimat acordul de a da astfel 
de garanții. Convins de justețea propunerilor făcute, guvernul romîn 
va continua să militeze neobosit pentru traducerea lor în viață, în 
interesul tuturor popoarelor din Balcani, al păcii și securității ge
nerale. (Aplauze puternice).

Ca și celelalte țări ale lagărului socialist, țara noastră acordă o 
mare atenție dezvoltării schimburilor comerciale și culturale inter
naționale, fără stavile și discriminări artificiale — ca factor care 
contribuie la statornicirea încrederii în relap'ile dintre state, la întă
rirea păcii și la progresul popoarelor.

Poporul romîn, care a cunoscut odinioară înrobirea străină și 
și-a cucerit cu grele sacrificii propria sa independență șl suvera
nitate, nutrește o caldă simpatie și solidaritate față de popoarele 
Asiei și Africii care luptă pentru apărarea și consolidarea inde
pendenței lor naționale, pentru progres economic, ca și față de 
popoarele care luptă pentru eliberarea din jugul colonial. (Aplauze).

Trecînd pragul celui de-rl 16-lea an al vieții sale libere, poporul 
nostru este hotărît să-și consacre toate eforturile sale luptei pentru 
țelurile păcii și progresului, scumpe omenirii întregi. în epoca 
noastră, în care omul cucerește cosmosul, el poate să devină stăpîn 
pe destinele sale aici, pa globul pămîntesc, să înlăture războiul din 
viața omenirii, sâ-șj impună voința de a statornici pacea trainică 
în lume. (Aplauze furtunoase).

Poporul romîn este conștient că realizările sale au fost cu putință 
datorită faptului că etl are în fruntea sa un conducător încercat, 
Partidul Muncitoresc Romîn. (Aplauze furtunoase, ovații). Călăuzin
du-se după învățătura marxist-leninistă și aplicînd-o creator potrivit 
condițiilor istorice concrete ale țării noastre, folosind inepuizabila 
exper.ență a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, studiind 
experiența mișcării comuniste internaționale, partidul nostru a știut 
să dea răspuns problemelor complexe ce s-au ivit în lupta pentru 
instaurarea puterii celor ce muncesc, a organizat și mobilizat for
țele poporului pentru construirea orînduirii noi, socialiste. Unitatea 
și coeziunea rîndurilor sale, legăturile indisolubile ou masele largi 
ale poporului, i-au dat partidului o tărie de neînvins. Fiecare din 
victoriile obținte, a făcut să crească încrederea în regimul demo- 
crat-popular a oamenilor muncii, care s-au convins prin propria 
experiență de justețea drumului pe care-i conduce partidul, de jus
tețea politicii sale.

Făcînd bilanțul celor 15 ani ce s-au scurs de la eliberare, poporul 
nostru resimte o bucurie și o mîndrie îndreptățită. în orice domeniu 
ne-am arunca privirile, vedem profunde schimbări înnoitoare. Sub 
conducerea partidului oâmenii muncii merg cu hotărîre înainte pe 
drumul’ socialismului, muncind cu entuziasm pentru întărirea con
tinuă a putorii populare, a alianței între clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare — temelia regimului democrat-popular, pentru 
înflorirea patriei, pentru bunăstarea și fericirea poporului 1 (Aplauze 
prelungite, îndelungate).

în încheiere, tovarăși deputați și deputate, îngăduiți-mi ca în 
numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
guvernului Republicii Populare Romîne și al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale să vă felicit cu prilejul marii sărbători naționale 
a poporului nostru, pe dumneavoastră și prin dumneavoastră pe 
oamenii muncii ai căror reprezentanți »înteți. (Aplauze prelungite). 

Trăiască 23 August, ziua eliberării patriei noastre scumpe 1 (Urale, 
ovații).

Trăiască poporul nostru muncitor, constructor al socialismului! 
(Aplauze, urale prelungite).

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre poporul romîn și marele 
popor sovietic! (Urale și ovații prelungite).

Trăiască și să se întărească prietenia dintre poporul nostru și 
celelalte popoare care construiesc socialismul ! (Urale, aplauze).

Trăiască lagărul socialismului în frunte cu Uniunea Sovietică I 
(Urale, aplauze prelungite).

Trăiască pacea în întreaga lume 1 (Urale, aplauze furtunoase^ 
prelungite).

(întreaga asistență se ridică în picioare și aplaudă furtunos. Ovas 
țiile și aplauzele răsună îndelung).



Depuneri de coroane cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării Patriei

La Monumentul Eroilor Patriei La Monumentul Eroilor Sovietici

Cu prilejul celei' de-a 15-a ani
versări a eliberării Romîniei, în 
amintirea luptătorilor căzuți în 
lupta împotriva fascismului, pen
tru libertatea și independenta 
patriei noastre, sîmbătă după- 
amiază au fost depuse coroane 
de flori la Monumentul Eroilor 
Patriei.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol, general de armată Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, general colonel A- 
lexandru Drăghici,. Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
general de armată Leontin Sălă- 
Janp Ștefan Voitec, Ion Gheorghe 
Maurer,' Janos Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Birlădeanu, 
Atanase Joja, Gherasim .Popa, 
Gheorghe Stoica, Avram Bunaciu, 
membri ai C.C. al P.M.R., miniș
tri, membri af Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, generali activi 
și de rezervă, ofițeri superiori, 
conducători ai organizațiilor ob
ștești și ai unor instituții centrale, 
academicieni, delegații de munc.- 
tori din mari întreprinderi ale 
Capitalei.

La solemnitate a asistat dele
gația militară a Uniunii Sovie
tice în frunte cu mareșalul Uni
unii Sovietice I. S. Konev.

După intonarea Imnului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
au depus coroane: Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliul de Miniștri, 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, corpul diplomatic acreditat 
la București, delegația militară a 
Uniunii Sovietice, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor, C.C. al 
U.T.M. și Consiliul U.A.S.R., Mi
nisterul Forțelor Armate, Minis
terul Afacerilor Interne, Consiliul 
Național al Femeilor din R.P.R., 
Comitetul orășenest București al 
P.M.R. și Sfatul popular al Capi
talei, Comitetul regional Bucu
rești al P.M.R. și Sfatul popular 
al regiunii București, Academia 
R. P. Romîne, Consiliul General 
A.R.L.U.S., Ministerul Industriei 
Grele, uzinele „23 August“, „Mao 
Țze-dun“, „Vasile Roaită“; fabrica 
de confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, F.R.B., grupuri de pionieri.

Apoi compania de onoare a 
defilat în fata monumentului.

La Cimitiruî milîtarslor britanici
Cu prilejul zilei de 23 August, 

cea de.a 15-a aniversare a elibe
rării Romîniei', sîmbătă după-a- 
miază au fost depuse coroane de 
flori la Cimitirul m.litarilor brita
nici căzuți pe teritoriul Rominiei 
în lupta împotriva fascismului.

La solemnitate au luat parte 
general de armată Emil Bodnăraș, 
Ștefan Voitec și Alexandru Bîrlă
deanu, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe. Mi- 
hai Florescu, Gh. Gaston-Mar .n, 
dp. VoRiea Marinpscu, Gogu Rădu- 
lescu, miniștri, acad. prof. P. Con- 
stantinescu-Iași, acad. prof. ‘ dr. 
N. Gh. Lupu și Romulus Zăroni, 
membri ai Prezidiului Marii Adu
nări ..Naționale,, conducătorii unor 
instituții centrale, delegații de 
muncitori dift mari întreprinderi 
din Capitală.

Au iuat parte generalii maior 
Petre Dumițrescu, Constantm Șan- 
dru Constantin Sendrea, Andrei 
Neagu, general de armată în re
zervă C. Vasiliu-Rășcanu, genera
lii colonel în rezervă Dumitru Dă- 
înăceanu și Radu Rusescu, și alți 
generali și ofițeri superiori activi 
și de rezervă.

La solemnitate au asistat mem
brii Legației Marii Britanii la 
București, în frunte cu Robert 
Scott Fox, ministrul Marii Brita. 
nil la București.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R. P. Romîne și Marii 
Britanii, au fost depuse coroane de 
flori din partea Consiliului de Mi
niștri, Prezidiului Mafii Adunări 
Naționale,-corpului diplomatic, Mi
nisterului Forțelor Armate, Sfatului 
popular regional București. I.T.B., 
Ministerului Industriei Bunurilor 
de Consum, Combinatului Poligrafic

Dezvelirea 
unui monument 

Ia Bacău
La cimitirul eroilor sovietici 

din Bacău a ayut loc sîmbătă di
mineața festivitatea dezvelirii unui 
mbnume’nt închinat memoriei osta
șilor sovietici căzuți în luptă acum 
15 ani pentru eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist. In 
fața a numeroși oameni ai mun
cii, activiști de partid și de stat, 
tov. Alexandru Costescu, pre
ședintele Sfatului popular orașe 
nesc Bacău, a evocat mărețele fap
te de arme ale ostașilor. sovietici 
și romîni în luptele duse pentru 
zdrobirea fascismului.

4r
Au mai fost depuse coroane de 

flori și la monumentul eroilor so
vietici din parcul Libertății din 
orașul Bacău.

Dezvelirea unei plăci 
comemorative 

in Capitală
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 

15-a aniversări a eliberării patriei, 
sîmbătă la amiază a avut loc so
lemnitatea dezvelirii unei plăci co
memorative în strada 30 Decern 
brie la nr. 62, în locul unde se 
afla sala „Dacia“. Aici, la sfîrși- 
tul secolului XiX și începutul se
colului XX, muncitori bucureșteni 
și-au exprimat în numeroase rîn- 
duri protestul împotriva exploa
tării burghezo-moșierești.

(Agerpras)

„Casa Scînteii“, întrepnnderilor 
’’.Industria Bumbacului“ și „Flacă
ra Roșie". . . ,

Cei prezenți au primit apoi de
filarea companiei de onoare.

*
La solemnitățile depunem de 

coroane au asistat șefii misiuni
lor diplomatice, atașați militari și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

La Monumentul Eroilor Patriei, 
la Monumentul Eroilor Sovietici și 
la cimitirul militarilor brita
nici căzuți în lupta Împotriva 
fascismului coroanele corpului di
plomatic acreditat la București, au 
fost depuse de : A. A. Epișev, am
basadorul Uniunii Sovietice, dr. 
Ivan Rdhal Ilkiv, ambasadorul R. 
Cehoslovace, Janusz Zambrowicz, 
ambasadorul R. P- Polone, Siu 
Gien-guo, ambasadorul R. P. Chi
neze, Clifton R. Wharton, ministrul 
S.U.A., Pierre-François Brügger, 
ministrul Elveției, Robert Scott 
Fox, ministrul Marii Britanii, Jean 
du Bois-Berranger, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Franței.

(Ager preș)

In amintirea luptătorilor căzuți 
în lupta împotriva fascismului, 
pentru eliberarea Romîniei, sîm
bătă după-a miază, cu prilejul săr
bătorii naționale de 23 August, au 
fost depuse coroane de flori la 
.Monumentul Eroilor Sovietici.

La solemnitate au luat parte to
varășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
general de armată Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
general colonel Alexandru Dră
ghici, Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, general de armată 
Leontin Sălâjan, Ștefan Voitec, 
Ion Gheorghe Maurer, Janos Fa
zekaș, Vladimir Gheorghiu, Ale
xandru Bîrlădeanu, Atanase Joja, 
Gherasim Popa, Gheorghe Stoica, 
Avram Bunaciu, membri ai C.C. 
al P.M.R., miniștri, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, generali activi și în rezervă, 
ofițeri superiori, conducători ai 
organizațiilor obștești și ai unor 
instituții centrale, academicieni, 
delegații de muncitori din mari 
întreprinderi ale Capitalei.

Au luat parte membrii ambasa
dei Uniunii Sovietice la București, 
în frunte cu ambasadorul A. A. 
Epișev.

A fost de față delegația militară 
a Uniunii Sovietice în frunte cu 
mareșalul Uniunii Sovietice I. S. 
Konev.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Ro
mîne și Uniunii Sovietice.

La monument au depus apoi co
roane Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și Con
siliul .de Miniștri, Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale, corpul di
plomatic, delegația militară a U- 
niunii Sovietice, Consiliul Central 
al Sindicatelor, C.C. al U.T.M. și 
Consiliul U.A.S.R., Ministerul For
țelor Armate, Ministerul Afaceri
lor Interne, Consiliul Național al 
Femeilor din R. P. Rcmînă, Co
mitetul orășenesc București al 
P.M.R. și Sfatul popular al Capi
talei, Comitetul regional București 
al P.M.R. și Sfatul popular al re
giunii București, Academia R. P. 
Romîne, Ministerul Invățămîntului 
și Cultură, Consiliul General 
A.R.L.U.S., Atelierele C.F.R. „Gri- 
vița Roșie“, Uzinele metalurgice 
„Semănătoarea“, „Tudor Vladimi- 
rescu“ și „Timpuri Noi“, Uzinele 
textile „7 Noiembrie“, grupuri de 
pionieri.

Apoi compania de onoare a de
filat prin fața monumentului.

Depuneri de coroane la monumentele și mormintele 
eroilor romîni și sovietici din Capitală și din țară

In memoria eroilor romîni și so
vietici căzuti în lupta împotriva 
cotropitorilor fasc ști, sîmbătă 
după-amlază numeroase delegații 
de oameni ai muncii și de mili
tari au depus coroane de flori la 
cimitirul eroilor romîni de la 
Ghencea și la cimitirele eroilor 
sovietici din comunele Herăstrău 
și Jilava.

★
CONSTANȚA. Sîmbătă a avut 

loc solemnitatea depunerii de co
roane la monumentul eroilor so
vietici și la monumentul eroilor 
marinari sovietici.

★
iDEVA. Pentru a cinsti memo

ria luptătorilor căzuți în lupta 
pentru eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, o delegație de oa
meni ai muncii a depus sîmbătă 
dimineața coroane de flori la ci
mitirul eroilor romîni din locali
tate.

CLUJ. In memoria ostașilor că
zuți în lupta pentru eliberârea 
patriei noastre de sub jugul fas
cist, sîmbătă a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane la mo
numentul eroilor sovietici din 
piața Malinovschi și la morminte
le eroilor romîni și sovietici.

*
GALAȚI. Delegații de oameni ai 

muncii din întreprinderile și ins
titutele din localitate au depus 
sîmbătă coroape de flori la 
mormintele eroilor romîni și sovie
tici căzuți în luptele pentru eli
berarea patriei de sub jugul fas
cist.

★
PLOEȘTI. Sîmbătă dimineața, 

delegații de oameni ai muncii din 
orașul Ploești au depus coroane 
de flori la monumentele eroilor 
sovietici și eroilor romîni.

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne
Nr.

23 August 1959
Tovarăși soldați, sergenți, subofițeri, ofițeri, 

generali și amirali 1
Poporul romîn și militarii' Forțelor noastre Ar

mate sărbătoresc astăzi cea de-a 15 a aniversare 
a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

In condițiile ofensivei victorioase a Armatei So
vietice eliberatoare, Partidul Comunist Romîn a 
organizat și înfăptuit insurecția armată de la 23 
August 1944, care a dus la răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, la ieșirea Romîniei din războiul 
hitlerist și întoarcerea armelor împotriva Germa
niei fasciste.

Insurecția armată a însemnat începutul revolu
ției populare, care a ridicat milioane de oameni 
ai muncii, în frunte cu clasa muncitoare, la lupta 
pentru instaurarea puterii democrat-populare și 
trecerea la construirea socialismului.

însuflețită de conștiința că luptă pentru o cauză 
dreaptă, bazîndu-se pe sprijinul puternic al po
porului muncitor, Armata Rornînă a luptat cu 
eroism, cot la cot cu glorioasa Armată Sovietică, 
adueîndu-și contribuția sa la izgonirea hitleriștilor 
de pe pămintul patriei noastre și la înfrîngerea 
Germaniei fasciste. In lupta comună pentru nimi
cirea fascismului s-a cimentat frăția de arme ro- 
mîno-sovietică, s-a dezvoltat prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul romîn și poporul sovietic.

Poporul nostru va păstra veșnic recunoștința sa 
fierb.nte față de marele popor sovietic, de la care 
a primit un ajutor frățesc pentru a se elibera de 
sub od.'osul jug fascist și pentru a-și lua soarta în 
propriile sale mîini.

In inimile noastre este mereu vie amintirea eroi
cilor ostași ai Armatei Sovietice eliberatoare, a 
luptătorilor forțelor patriotice și a vitejilor ostași 
romîni, care și au vărsat sîngele pentru dezrobirea 
Rominiei și înfrîngerea fascismului german.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, 
oamenii muncii din tara noastră, muncind cu hăr- 
n.cie pentru construirea socialismului au obținut 
realizări importante în industrie, agricultură și în 
celelalte ramuri ale economiei naționale, ceea ce 
constituie baza sigură a ridicării continue a nive
lului de trai material și cultural al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Poporul romîn înfăptuiește socialismul cu spri«

10
București

jinul multilateral și frățesc al Uniunii Sovietice și 
în strînsă colaborare cu toate țările lșgărului so
cialist.

Alături de celelalte țări socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, Republica Populară Rornînă 
aduce o contribuție activă la cauza comună a 
lupte? pentru pace și colaborare internațională.

Sarcina personalului Forțelor noastre Armate 
este de a munci cu eforturi sporite pentru ridica
rea continuă a nivelului pregătirii de luptă și po
litice, însușirea temeinică a tehnicii de luptă mo
derne, întărirea neîncetată a ordinii și disciplinei 
militare, ridicînd permanent capacitatea de luptă 
a Armatei noastre Populare, apărătoare credin
cioasă a cuceririlor revoluționare ale poporului 
romîn, independenței și securității patriei noastre.

Tovarăși soldați, sergenți și subofițeri l
Tovarăși ofițeri, generali și amirali!
Vă salut și vă felicit cu prilejul celei de-a 15-a 

aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul 
fascist și vă urez noi succese în muncă I

In cinstea celei de-a 15-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist,

ORDON :
Astăzi, 23 August 1959, în Capitala patriei noa

stre, București, cît și în orașele reședință de re
giune se vor trage în semn de salut cîte 21 salve 
de artilerie.

— Trăiască 23 August, ziua eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist 1

— Trăiască prietenia și frăția de arme romîno- 
sovietică !

— Trăiască și să se întărească puternicul lagăr 
socialist în frunte cu Uniunea Sovietică — bastio
nul de neclintit al păcii și socialismului I

— Trăiască Guvernul Republicii Populare Ro
mîne 1

— Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, condu
cătorul încercat al poporului, organizatorul și 
inspiratorul tuturor victoriilor noastre 1

— Trăiască și înflorească scumpa noastră pa- 
Irie, Republica Populară Rornînă I

Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R. 
General de armată

LEONTIN SALAJAN

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Primsecretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Tovarășului CHIVU STOICĂ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

(Su prilejul celei de-a XV-a aniversări a eliberării Romîniei, în 
numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului Republicii Popu
lare Chineze și al poporului chinez, trimitem Partidului Muncitoresc 
Român, guvernului Republicii Populare Romîne și poporului romîn 
calde felicitări frățești. în ultimii 15 ani, harnicul și curajosul popor 
romîn, sub conducerea justă a Partidului Muncitoresc Român și a 
guvernului R. P. Române a dus o muncă de mare amploare în 
construirea socialismului și a obținut succese uriașe.

România și-a schimbat în întregime situația sa de țară înapoiată 
din punct de vedere economic, cum a fost pînă la eliberare, și s-a 
transformat într-o țara socialistă cu o industrie și o agricultură 
înaintate. In prezent poporul romîn muncește cu abnegație și sîr- 
guirtță pentru îndeplinirea cu succes a planului construcției econo
mice pe anul 1959 și a sarcinilor de dezvoltare a economiei na
ționale tbasate de cel de-al doilea Congres al P.M.R. Poporul romîn, 
ferm și consecvent devotat mărețului principiu al internaționalismu
lui proletar, a adus o importantă contribuție la cauza apărării și în
tăririi coeziunii lagărului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică.

Guvernul R. P. Romîne duce cu consecvență o politică externă de 
pace și colaborare internațională. El și-a cîștigat un foarte mare 
prestigiu internațional prin contribuția adusă la cauza dezvoltării 
relațiilor prietenești cu popoarele iubitoare de pace și la lupta împo
triva politicii războinice și agresive a imperialismului și pentru men
ținerea păcii în Europa și în lumea întreagă. Poporul chinez se 
bucură din toată inima și se simte însuflețit de marile succese obți
nute de poporul romîn în lupta comună pentru cauza revoluției so
cialiste și a construcției socialiste. Intre popoarele chinez și romîn 
s-a legat o prietenie frățească. In ultimii ani relațiile de colaborare 
și ajutor reciproc între cele două țări ale noastre în domeniul politic, 
economic și cultural se întăresc și se dezvoltă continuu. Aceasta va 
contribui într-o măsură însemnată la înflorirea celor două țări ale 
noastre și la întărirea forțelor lagărului socialist.

Urăm Republicii Populare Romîne continuă înflorire și întărire.
Trăiască în veci, „ca un brad“, prietenia frățească dintre poporul 

romîn și poporul chinez.

MAO ȚZE-DUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez 

LIU ȘAO-ȚI
Președintele Republicii Populare Chineze 

CIU DE
Președintele Comitetului Permanent al Adunării 

Reprezentanților Populari din întreaga Chină 
CIU EN-LAI

Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze
22 august 1959, Pekin.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Primsecretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
București

Dragi tovarăși, cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Popu
lare Romîne, cea de-a XV-a aniversare a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, în numele populației Republicii Democrate Germane 
și ai tuturor forțelor iubitoare de pace din întreaga German.e și 
în numele nostru personal, vă transmitem dv. și poporului frate 
romîn, un salut frățesc de luptă. Oamenii muncii din Republica 
Populară Rornînă au obținut, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romin succese mărețe în construirea socialismului și întărirea pu
terii de stat socialiste, succese pentru care vă exprimăm dv. și între
gului popor romîn, sincere felicitări. Hotărlrile Plenarei din iulie ale 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la 
continua ridicare a nivelului de trai al poporului romin, sînt un nou 
rezultat important al construirii cu succes a socialismului în țară 
dv. și o contribuție de seamă la continua întărire a lagărului so
cialist. Sîntem bucuroși și mîndri că relațiile frățești între cele două 
țări ale noastre s-au adîncit și mai mult pe oaza internaționalismu
lui ■ proletar, spre binele ambelor noastre popoare. Republica Popu
lară Rornînă este astăzi un factor important în lupta pentru menți
nerea și asigurarea păcii.

Mesajul din septembrie 1957 al tovarășului Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republic.i Populare Romîne, cu pri
vire la convocarea unei conferințe a șefilor de guverne din țările 
balcanice în vederea discutării problemelor colaborării și securității 
in Balcani, precum și declarația guvernului romîn din 7 iunie 1959 
cu privire la amplasarea în Grecia a rampelor de lansare a rache
telor și problema păcii și securității în Balcani, constituie propuneri 
importante pentru slăbirea încordării internaționale. Populația Re
publicii Democrate Germane și toți patnoții germani, salută și spri- 
jină această politică a Republicii Populare Romîne îndreptată spre 
asigurarea păcii.

Desfășurarea conferinței miniștrilor de Externe de la Geneva a 
demonstrat din nou că politica consecventă de pace a țărilor lagă
rului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică, găsește din ce în ce 
mai mult aprobarea și sprijinul popoarelor întregii lumi. Uniunea 
Sovietică și Republica Democrată Germană au susținut la această 
conferință interesele tuturor oamenilor iubitori de pace. Ne folosim 
de acest prilej pentru a mulțumi Republicii Populare Romîne pentru 
ajutorul activ pe care ni l-a acordat în această problemă. Dușmanii 
păcii, în special cercurile guvernante dm Germania occidentală, în
cearcă să împiedice încheierea unui tratat de pace cu Germania, 
începerea de tratative pe baza egalității în drepturi între cele două 
state germane și soluționarea provizorie a problemei Berlinului oc
cidental. Guvernul vest-german accelerează în schimb înarmarea ato
mică, intensificînd politica șovină revanșardă, care a pricinuit în 
trecut poporului german și celor mai multe popoare europene, între 
care și poporul romîn, imense suferințe și multe jertfe.

Astăzi există puternicul lagăr socialist și larga mișcare mondială 
a popoarelor pentru pace. Pentru prima dată în istorie există pe 
teritoriul german un stat german iubitor de pace care stă ferm în 
lagărul păcii și al sqcialismului, constituind un bastion împotriva 
torțelor militariste și revanșarde din Germania occidentală. Lupta 
noastră comună, colaborarea noastră strînsă și ajutorul reciproc vor 
duce la victoria cauzei păcii și socialismului.

Cu ocazia măreței dv. sărbători vă urăm din inimă dv., munci
torilor, țăranilor romîni și intelectualității creatoare, conduși de 
gloriosul Partid Muncitoresc Romîn, noi și mari succese în construi
rea socialismului și în lupta dv. pentru menținerea și asigurarea 
păcii.

WILHELM PIECK
Președintele Republicii Democrate Germane 

Dr. JOHANNES D1ECKMANN 
Președintele Camerei Populare a Republicii 

Democrate Germane
OTTO GROTEWOHL 

Președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane 

WALTER ULBRIGHT 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

Decada culturii R. P. Romîne Spectacol de gală
Sîmbătă, în întreaga țară au 

continuat să aibă loc manifestări 
în cadrul Decadei culturii.

In București, la Muzeul de artă 
al R. P. Romîne s-a deschis sîm
bătă la amiază expoziția de foto
grafii artistice cu tema „Pe dru
mul socialismului“, organizată de 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii și Asociația artiștilor foto
grafi din R P. Rornînă. Expoziția 
cuprinde circa 200 d« fotografii

selecționate din cele aproape 600 
lucrări prezentate de fotografi a- 
matori și profesioniști din întrea
ga țară.

Seara a avut loc la Teatrul Ti
neretului premiera piesei „Ediție 
specială“ de Mariana Pîrvulescu.

Filarmonica de Stat din Cluj a 
dat la Casa Universitarilor un 
concert simfonic cu lucrări reali
zate în cinstea celei de-a XV-a a- 
niversări a eliberării patriei noas
tre.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Primsecretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne, cea 

de-a XV-a aniversare a eliberării țării dv. de sub jugul ocupației, 
vă trimitem dv. și întregului popor romîn, cordiale felicitări frățești 
din partea poporului polonez și din partea noastră, personal.

Poporul polonez salută cu un sentiment de sinceră bucurie uriașele 
succese realizate în decursul celor 15 ani în dezvoltarea economiei, 
culturii și științei, succese pe care poporul romîn frate, constructor 
al socialismului, le datorează muncii sale pline de abnegație și con
ducerii încercate a Partidului Muncitoresc Romîn. Popoarele polonez 
și romîn, legate prin idealuri comune, prin nforturi comune în con
struirea vieții noi și prin năzuința comună spre coexistența pașnică 
cu toate popoarele își întăresc prietenia și colaborarea frățească 
pentru dezvoltarea și înflorirea ambelor noastre popoare și a întregii 
mari familii a țărilor socialiste, pentru pace în întreaga lume.

In ziua marii sărbători a poporului romîn vă trimitem urări căl
duroase de continue realizări în construirea socialismului și în lupta 
pentru pace.

ALEKSANDER ZAWADZKI 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Polone 
WLADYSLAW GOMULKA 

Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez 

JOZEF CYRANK1EWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Polone
Varșovia, 21 august 1959.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Centrai! al Partidului Comunist Bulgar, al 

Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de Miniștri al R.P., 
Bulgaria și în numele întregului popor bulgar, vă trimitem felicitări 
cordiale cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a eliberării Rominiei 
de sub jugul fascist.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și în »trînsă pr(e- 
tenie cu popoarele țărilor socialiste, harnicul popor romîn a obținut 
în cei 15 ani de viață liberă, minunate succese în opera de construire 
a socialismului.

Poporul bulgar urmărește cu Interes și bucurie succesele obținute 
de poporul frate romîn în industrie, agricultură, știință și cultură și 
urmărește cu satisfacție măsurile Partidului Muncitoresc Romîn și 
Guvernului R.P. Romîne îndreptate spre continua ridicare a bună
stării materiale a oamenilor muncii.

Instaurarea puterii populare în Romînia și în Bulgaria a deschis 
largi perspective pentru adîncirea prieteniei tradiționale între 
popoarele noastre. In prezent puternica și indestructibila prietenie 
romino-bulgară se dezvoltă și se întărește din ce în ce mai mult 
pe baza invincibilelor principii ale marxism-leninlsmului și interna- 
țional.smului proletar, pe baza marii noastre prietenii cu Uniunea 
Sovietică șl a colaborării cu celelalte țări socialiste.

Eforturile depuse de Partidul Muncitoresc Romîn și Guvernul R.P. 
Romîne pentru crearea unei zone a păci; în Balcani, se bucură de 
un larg sprijin și de o sinceră simpatie din partea întregului popor 
bulgar.

Scumpi frați. în această zi măreață vă dorim succese noi, și mai 
mari în lupta pentru construirea socialismului în patria voastră, 
în lupta pentru instaurarea unei păci train.ee și a unei colaborări 
rodnice în Balcani și în întreaga lume.

Trăiască prietenia și colaborarea între popoarele bulgar și romîn.
Să se întărească și să se dezvolte lagărul păcii și socialismului 

în frunte cu Uniunea Sovietică.
TODOR JIVCOV

Prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar 
DIMITAR GANEV

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria 
ANTON IUGOV

Președintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Bulgaria

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

In numele Prezidiului Marelui Hural Popular, al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, al guvernului R. P. Mongole 
și al întregului popor mongol, vă trimitem dv. dragi tovarăși, și 
prin dv. întregului popor romîn frate, un călduros salut și cele mai 
bune urări cu prilejul sărbătorii dv. naționale, cea de-a XV-a ani
versare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

Poporul mongol se bucură sincer de succesele istorice obținute 
de țara dv. pe drumul socialismului, datorită muncii eroice a talen
tatului popor romîn și conducerii înțelepte a Partidului Muncitoresc 
Romîn și guvernului R. P. Romîne.

Subliniem cu deosebită satisfacție că datorită întrajutorării dezin
teresate și colaborării frățești cu toate țările lagărului socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, legăturile frățești dintre țările noas
tre, bazate pe principiile leniniste ale internaționalismului proletar, 
se dezvoltă rodnic pe tărîm economic, politic și cultural și se vcrr 
dezvolta și adinei și în viitor spre binele popoarelor noastre. Aceasta 
constituie o dovadă de netăgăduit a unității și coeziunii mereu eres- 
cînde a țărilor lagărului socialist.

Vă dorim dv. și întregului popor romîn noi și strălucite succese 
în construirea socialismului și în lupta pentru pace în întreaga 
lume.

J. SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole 

I. ȚEDENBAL 
Prim-secretar al C.C al Partidului 

Popular Revoluționar Mongol și 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Mongole
Ulan Bator, 22 august 1959

(Urmare din pag. l-a)

ale țării — din Ploești' și Teleor
man, din Căpîlna, Simbriaș, Flă
mânzi.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

Conducătorii partidului și statu
lui au oferit flori artiștilor ama
tori care au prezentat spectacolul.

înainte de sfârșitul spectacolu
lui, ounoscutul cîntăreț american 
Paul Robeson și-a exprimat dorln-

ța de a-șj da concursul alături de 
artiștii amatori, muncitori și ță
rani muncitori.

El a interpretat un bogat pro
gram din cìntecele negrilor, din 
cìntecele revoluționare și de luptă 
pentru pace ale popoarelor.

Publicul a răsplătit cu îndelungi 
aplauze înalta măiestrie artistică 
a marelui cîntăreț american, că
ruia i s-au oferit frumoase bu
chete de flori.

(Agnrpres)

train.ee


Manifestări peste hotare
închinate lui 23 August

U. R. S. S.
MOSCOVA 22. Corespondentul 

Agerpres transmite: Sîmbătă 
după-amiază Mihai Dalea, amba
sadorul R. P. Romine in U.R.S.S., 
a rostit ia postul de televiziune 
din Moscova o cuvîntare în legă
tură cu cea de-a 15-a aniversare 
a eliberării Romîniei.

Cuvîntarea a fost transmisă in 
același timp de postul de radio 
Moscova.

După cuvîntarea ambasadorului 
R. P. Romine s-a prezentat un 
bogat program artistic consacrat 
tării noastre.

★
TALL1N 22 (Agerpres). TAȘS 

transmite: Reuniunea prieteniei, 
care a avut loc la Tallin la 21 au
gust la teatrul „Estonia“, a mar
cat deschiderea festivă în republi
că a Decadei culturii romînești.

Oamenii muncii din Estonia 
transmit poporului frate romîn un 
salut înflăcărat, urîndu-i noi suc
cese în consttuirea socialismului, 
a spus Aleksandr Ansberg, minis
trul Culturii din Estonia, care a 
luat cuvîntul în cadrul reun.unii.

în republică se desfășoară în 
prezent pretutindeni conferințe, se 
organizează reuniuni literare con
sacrate Republicii Populare Romî
ne, prieteniei și ajutorului reciproc 
dintre popoarele romîn și sovietic.

R. P. Chineză
PEKIN 22 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: La 21 august, 
în cadrul festivităților organizate 
în R. P. Chineză cu prilejul ce
lei de-a 15-a aniversări a elibe
rării Romîniei, la Pekin a avut 
loc prezentarea festivă a filmului 
romînesc „Dincolo de brazi“.

SpectacoiiM de gală a avut loc 
sub auspiciile Ministerului Cul
turii al R. P. Chineze, Comitetu
lui pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociației pentru 
prietenia chino-romînă. La spec
tacol au participat, membri ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Pekin.

Cu acest prilej Ciu Iu. vicepre
ședinte al Comitetului pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
și Barbu Zaharescu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romine în R. P. Chineză, 
au rostit scurte cuvîntări.

Filmul „Dincolo de brazi“ s-a 
bucurat de succes. Publicul spec
tator a ovaționat pen“ru priete
nia de nezdruncinat între po
poarele chinez și romîn.

R. Cehoslovacă
PRAGA 22. Corespondentul 

Agerpres transmite : Un mare nu. 
măr de cetățeni din capitala Re
publicii Cehoslovace au participat 
la adunarea festivă desfășurată 
în cinstea sărbătorii de stat a 
R. P. Romîne — ziua de 23 Au
gust.

Au participat președintele Adu. 
nării Naționale a R. Cehoslovace 
Zdenek Fierlinger, Jiri Hendrych 
și Otakar Simunek, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, Jindrich Uher, 
ministrul Industriei Alimentare, 
Vaclav Skoda, ministrul Justiției, 
conducători ai Frontului Național 
și reprezentanți ai corpului diplo
matic acreditat la Praga.

Din partea guvernului ceho
slovac a rostit o cuvîntare 
Jindrich Uher, ministrul Indu
striei Alimentare.

în cadrul adunării a rostit de 
asemene? o cuvîntare ambasado. 
rul R. P. Romîne în R. Ceho
slovacă, tov. Mihai Hașeganu.

Ziarul „Rude Pravo“ a publicat 
un amplu articol semnat de Gheor- 
ghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

Articolul se intitulează „Spre 
noi succese în construcția socia
listă a R.P. Romîne“.

Au publicat de asemenea arti
cole consacrate celei de-a XV-a a- 
niversări a R.P. Romîne ziarele 
cehoslovace „Zemedelske Noviny",

„Pravda“-Bratislava, ziarul sindi
catelor cehoslovace în limba ger
mană „Aufbau und Frieden“, „Sme- 
na“-Bratislava, „Mlada Fronta“ 
„Vecerni Praha“, „Rovnos“-Brno.

R. P. Bulgaria
SOFIA 22 (Agerpres). — B.T.A. 

transmite : în seara zilei de 21 
august la Sofia a avut loc o adu
nare festivă consacrată aniversării 
a 15 ani de la eliberarea Romî
niei. La adunarea festivă au par
ticipat reprezentanți de seamă ai 
vieții publice, muncitori, funcțio
nari, oameni de știință, cultură și 
artă. Au fost de față Ivan Mihai- 
Iov, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul Apărării Naționale al R. P. 
Bulgaria, Gheorghi Traikov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Pencio Kubadinski, se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
Karlo Lukanov, ministrul Aface
rilor Externe al R.P. Bulgaria, și 
alte personalități. De asemenea au 
fost de față Mihail Roșianu, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R.P. Romîne în R.P. Bul
garia, membri ai ambasadei R.P. 
Romine, precum și șefi și colabo
ratori ai unor reprezentanțe di
plomatice acreditați la Sofia.

Academicianul Sava Ganovski, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, 
a vorbit despre cea de-a 15-a ani
versare a eliberării Romîniei.

Participanții la adunarea festivă 
au ascultat salutul tov. Mihail Ro
șianu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Romîne la 
Sofia.

Participanții la adunare au 
adoptat textul unei telegrame de 
salut adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne.

MOSCOVA 22. — Corespon 
dentul Agerpres transmite : In 
Editura de stat pentru litera
tură politică a apărut zilele 
acestea o nouă carte dedicată 
Romîniei. Intitulată „Rominia 
zilelor noastre“, cartea este 
scrisă de ziaristul sovietic Zi- 
novii Mirski, care a vizitat re
cent țara noastră.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 22 — Corespon

dentul Agerpres transmite : In di
mineața zilei de 22 august, cu pri
lejul celei de-a XV-a aniversări a 
eliberării Romîniei, Vasile Pogă- 
ceanu, ambasadorul R. P. Romine 
la Budapesta, și colonelul Vasile 
Frunză, atașat m.litar, au depus 
o coroană de flori la monumentul 
eroilor sovietici dm piața Libertă
ții d.n Budapesta.

La solemnitate au fost de față 
T. F Sikov, ambasadorul U.R.S.S. 
la Budapesta, reprezentanți ai 
Aiinisterului Forțelor Armate și ai 
Ministerului Afacer.lor Externe al 
R. P. Ungare precum și reprezen- 
tahți ai Comitetului Executiv al 
Frontului Popular al Budapestei.

Tot în dimineața zilei de 22 au
gust a avut loc solemnitatea depu- 
nerii'de coroane la cimitirul eroi
lor romîni din Răkosliget — o 
suburbie a Budapestei — unde 
sînt înmormîntați ostașii și ofițe
rii romîni căzuți în luptele împo
triva fascismului care au avut ioc 
la Budapesta.

★
BUDAPESTA 22. — Corespon

dentul Agerpres transmite: In 
seara zilei de 22 august! ambasa
dorul R.P.R. la Budapesta Vasile 
Pogăceanu, a oferit în saloanele 
Casei Centrale a Armatei o re
cepție în cinstea celei de-a I5-a 
aniversări a eliberării Romîniei.

La recepție au participat tova
rășii Ianos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S U„ Istvan Dobi, 
președintele Prezidiului Adunării 
de Stat a R. P. Ungare, dr. Fe- 
renc Munnich, membru al Birou-

lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revolu 
țtonar Muncitoresc Țărănesc, mein 
bri ai C.C. al P.M.S.U. și ai gu 
vernului Revoluționar Muncitores 
Țărănesc Ungar, fruntași ai vieți 
politice, economice și culturale, șef 
și colaboratori ai misiunilor di 
pjomatice la Budapesta, ziariști 
unguri și străini.

Recepția a decurs într-o atmos
feră de caldă cordialitate.

R. D. Germană
BERLIN 22. — Corespondentul 

Agerpres transmite: in R. D. 
Germană continuă manifestările 
cultural-artistice închinate zilei de 
23 August. După ce și-au dat 
contribuția la programul festiv de 
la Berlin artiștii romîni Adriana 
Ciuciu, Ștefan Ruha și Maria 
Cardaș își continuă turneul prin 
R. D. Germană la Rostock, 
Schwerin, Erfurt și Halle.

La Erfurt a avut loc un con
cert de muzică de compozitori ro
mîni, la Teatrul din Neusterlitz 
s-a prezentat comedia romînească 
„Masca lui Neptun“, iar la Leip
zig se vor desfășura între 23-25 
august, în cadrul Expoziției in
ternaționale a cărții „Zilele cărții 
romînești“.

Presa dm R. D. Germană publi
că articole închinate sărbătorii na
ționale a poporului romîn. „Junge 
Welt“ publică sub titlul „15 ani 
ai Romîniei libere“ un grupaj de 
știri despre realizările obținute in 
R. P. Romînâ in diferite domenii.

Ziarul „Tribune“ publică arti
colul : „Pădurea de sonde a Olte
niei“.

R. P. D. Coreeană
PHENIAN 22 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării Romîniei, la 
Ambasada Republicii Populare 
Romîne din Phenian a avut loc 
o conferință de presă la care au 
participat ziariști coreeni și stră
ini, precum și atașați de presă de 
la diferite ambasade acreditați în 
R. P. D. Coreeană.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
ambasadorul R. P. Romîne, Du
mitru Olteanu, care a făcut o 
trecere în revistă a realizărilor 
obținute de poporul romîn în 
cursul ultimilor ani în toate do
meniile economiei naționale sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn.

★
La 2t august a avut loc într-un 

cadru festiv |a Prezidiul Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene ceremonia înmînării de or
dine și medalii unui număr de 17 
tehnicieni romîni care au contri
buit la construirea spitalului din 
Phenian.

La ceremonie au participat to
varășii Țoi En Ghen, președinte'e 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme, Kan Kian Uh, secretarul 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme, ministrul Sănătății, 
funcționari superiori și membrii 
Ambasadei R. P. Romine în 
R.P.D. Coreeană. Tovarășul Țoi En 
Ghen a felicitat pe cei decorați și 
a subliniat prietenia trainică din
tre popoarele romîn și coreean.

In numele tehnicienilor romîni 
inginerul Belu Blumer a mulțu
mit pentru înaltele distincții acor
date.

R. P. Albania
TIRANA 22 (Agerpres). — 

A.T.A. transmite: La 21 august 
a avut loc la Tirana o adunare 
festivă consacrată celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, organizată 
de Frontul Democratic al R. P. 
Albania și Comitetul albanez pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea.

La adunare au luat parte 
Beqir Balluku, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, prim-vicepre

ședințe al Consiliului de Miniștri, 
Gogo Ntishi, membru al Biroului 
Politic ai C.C. al Partidului Mun. 
cii din Albania ți președinte al 
Consiliului Central al Sindicate
lor, dr. prof. Aleksander Djuvi ni, 
vicepreședinte al Prezidiului Adu
nării Populare, și alte perscna’i- 
tăți. Au fost de față Ghenrghe 
Velcescu, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Ro
mîne la Tirana, și reprezentanți 
ai misiunilor, diplomatice acredi
tați la Tirana.
Kico Ngje a, membru al C.C. a! 

Partidului Muncii din Albania și 
ministru al Comerțului, a vorbit 
despre succesele obținute de oa
menii muncii din R. P. Romînă 
în cei 15 ani de la eliberare

Apoi a luat cuvîntul Gheorghe 
Velcescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Tirana.

Participanții la adunare au a- 
dresat o telegramă de salut Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin și Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne.

Irak
BAGDAD 22 (Agerpres). — 

La 21 august, Ion Georgescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Bagdad, a vorbit la postul de te
leviziune din Bagdad despre sem
nificația zilei de 23 August pen
tru poporul romîn, despre reali
zările obținute de poporul romin

în cei 15 ani de la eliberarea . sa 
de sub jugul fascist și despre rela
țiile romîno-irakiene.

Franța
PARIS 22 (Agerpres). — La 

Legația R.P.R. din Paris a avut 
loc o conferință de presă ținută 
de Mlrcea Bălănescu, ministrul 
R.P.R. în Franța, cu ocazia celei 
dc-a _XV-a an.versări a eliberării 
țării noastre.

M. Bălănescu a vorbit despre 
succesele obținute de poporul ro
mîn în cei 15 ani de la eliberarea 
sa. El s-a ocupat pe larg de poli
tica de colaborare pașnică cu 
toate țările, promovată de guver
nul romîn, subliniind dezvoltarea 
favorabilă d.n ultimii ani a rela
țiilor economice și culturale romî- 
no-franceze.

A). Bălănescu, a răspuns apoi la 
întrebările puse de participanții la 
conferință.

Anglia
LONDRA 22 (Agerpres). — La 

20 august a avut loc la muzeul 
Huqtly din Edinburg deschiderea 
„Expoziției de artă populară ro
mînească“. La deschidere au parti
cipat lordul Provost cu sofia, 
membri ai Consiliului Municipal, 
personalități ale vieții publice, 
oameni de cultură, ziariști.

Noul ministru al R.P.R. în S.U.A. 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare președintelui S.U.A.
WASHINGTON 22 (Agerpres). 

La 21 august, noul trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar 
al R.P.R. în Statele Unite ale 
Americii, George Macovescu, a 
prezentat scrisorile d? acreditare 
președintelui Dwight Eisenhower.

După ce a transmis președin
telui Eisenhower urări de sănă
tate din partea președintelui Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R.P.R. — Ion Gheorghe Maurer 
— și urări de pace și prosperi
tate pentru poporul american. 
George Macovescu a spus prin
tre altele :

„Promovînd o politică constan
tă de pace și colaborare cu toate 
țările, pe baza respectului mu
tual și a neamestecului în trebu
rile interne, guvernul romîn de
pune eforturi pentru ca între 
R.P.R. și S.U.A. să existe relații 
de colaborare și bună înțelegere, 
să se dezvolte schimburi econo-

mice și culturale, care să fie în 
avantajul reciproc și să servească 
apropierii dintre pouoarele noa
stre“.

Președintele Eisenhower a mul. 
țumit pentru urările transmise și 
și-a exprimat satisfacția pentru 
dorința guvernului romîn de a 
extinde schimburile economice și 
culturale cu Statele Unite, dome
nii în care colaborarea și înțele
gerea dintre cele două popoare 
pot duce la rezultate construc
tive și fructuoase.

In încheiere președinte'e Eisen, 
hower a spus :

„Salutîndu-vă cu ocazia sosirii 
în Statele Unite, d-le ministru, 
îmi exprim speranța sinceră că 
șederea dv. aici va fi plăcută și 
fericită, în reprezentarea intere
selor guvernului dv. și în toate 
eforturile dv. către dezvoltarea 
bunelor relații între Romînia și 
Statele Unite".

Paul Robeson 
în mijlocul pionierilor 

din Capitală

Guvernul R. 0. G. protestează împotriva 
înarmârii atomice a Germaniei Occidentale

Saluturi adresate tineretului romîn 
cu prilejul zilei de 25 August

Ne bucurăm din toată inima
de succesele Romîniei

Sînt bucuros că prin ziarul 
„Scinteia tineretului“ pot trans
mite minunatului tineret romîn 
salutul înflăcărat al membri or 
Uniunii Tineretu ui Comunist Di- 
rnitrovisț, cu prilejul celei de a 
15-a aniversări a eliberării Ro- 
miniei de sub jugul fascist.

Inimile tuturor bulgarilor sînt 
pătrunse de cete mai calde sen
timente față de poporul frate ro
min. Unite prin tradițiile luptei 
comune pentru libertate soc ală 
și națională, popoarele noastre 
vecine au cimentat o trainică 
prietenie. Poporul romîn a spri- ( 
jinit și a acordat refugiu pleia
dei de fruntași pe tărim politic 
și cultural din epoca renașterii 
Bulgariei — luptători curajoși 
împotriva jugului turcesc. Pe 
ospitalierul pămînt romînesc au 
găsit adăpost și sprijin fruntași 
ai revoluției noastre naționale 
ca Hristo Botev, Vasil Levski, 
Rakovski, Karavelov. Noi nu 
vom uita niciodată că în marea 
campanie de eliberare dusă de 
frații noștri ruși din anii 1877- 
1878 au participat și vitejii doro. 
banți romîni. Negura uitării nu 
va acoperi niciodată eroismul și 
abnegația ostașilor romîni in 
luptele istorice de la Grivița.

Dar relațiile noastre frățești 
au înflorit cu adevărat abia după

(van Abadjiev
prim-secretar al C.C. 

al Uniunii Tineretului Comunist- 
Dimitrovist

ce țările noastre, cu ajutorul ne
prețuit a| Armatei Sovietice au 
scuturat jugul fascismului și au 
pornit pe calea socialismului. 
Prietenia noastră este puternică 
și de nezdruncinat, pentru că 
este o prietenie intre două po
poare libere, iu același crez — 
marxism-leninismul, același scop 
— construirea societății so
cialiste, pentru că sint membre 
ale marii familii a popoarelor 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Iată de ce alături de voi ne 
bucurăm din toată inima de ma
rile succese înfăptuite de Romînia 
socialistă în acești 15 ani de 
avînt. A dispărut pentru tot
deauna Romînia senu-feudală, 
burghezo-inoșierească, pradă în 
miinile imperialiștilor. Astăzi Re
publica Populară Romină este o 
puternică țară industrial-agrară 
în care unicul stăpin este po
porul. Statul romîn este un 
luptător activ pentru pace și co
laborare, un membru cu presti
giu al O.N.U.

La marile succese ale Repu-

socialiste
blicii Populare Romine are o 
contribuție de seamă tineretul, 
care sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn participă cu 
entuziasm la construirea socia
lismului. Mobilizați de Uniunea 
Tineretului Muncitor, tinerii și ti
nerele muncesc și învață, cresc, 
sănătoși și puternici, îndrăzneți 
și culți. Fiecare succes al tinere
tului romîn în construcție și edu
cație este considerat de tineretul 
bulgar ca un succes al său.

Tineretul țărilor noastre so
cialiste trăiește în cea mai strin- 
să colaborare. Noi facem schimb 
de delegații, studiem reciproc 
experiența în construcție și edu
cație, pășim umăr la umăr in 
mișcarea internațională a tinere
tului. Și colaborarea noastră se 
va intări continuu, așa cum se 
va întări necontenit prietenia 
frățească dintre popoarele romin 
și bulgar.

In ziua marii sărbători a po
porului romîn vă urăm, dragi 
prieteni, succese și mai mari în 
lupta pentru socialism, — suc
cese care constituie o contribuție 
la cauza noastră comună — 
cauza păcii și victoriei socialis- 
mulpi.

Să crească și să se întărească 
prietenia frățească dintre tinere
tul bulgar și cel romîn I

Marile realizări ale Romîniei — 
rodul politicii P. M. R.

BERLIN 22 (Agerpres). — Gu- 
vernul Republicii Democrate Ger
mane a adresat guvernelor S U.A. 
și R.F G. note de protest împotri
va acordului încheiat între guver
nele R.F.G. și S.U.A, potrivit că
ruia S.U.A va furniza Republică 
Federale Germane informații in 
legătură cu folosirea energiei nu
cleare în scopuri militare și va a- 
corda asistență în vederea instrui
rii forțelor armate vest-germane 
în domeniul mînuirit armei ato
ni ce.

In nota adresată guvernului 
S.U.A., remisă la 21 august am
basadei americane la Praga prin 
intermediul Min.sterului Afaceri
lor Externe al Cehoslovaciei, se 
spune că înarmarea atomică a 
R.F G. adincește prăpast a dintre 
cele două state germane și îngreu
nează restabilirea unității Germa
niei ca stat iubitor de pace și de
mocratic.

In nota adresată guvernului 
R F.G. se .menționează că înzes. 
trarea armatei vestgermane cu 
arma nucleară și crearea unei re
țele de baze pe teritoriul ei, re
prezintă o primejd e pentru pace

și securitate și în cazul că s-ar 
întreprinde provocări militare a- 
ceasta ar atrage în mod inevitabil 
o contralovitură atomică împotri
va Germaniei occidentale.

-----•-----

A eșuat o provocare 
la granița R. D. G.

BERLIN 22 (Agerpres). Agen
ția A.D.N. a transmis comunicatul 
D rccției Presei de pe lingă pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., cu privire la o provo
care organizată de Germania oc
cidentală la 21 august a.c. în ju
rii' orei 02 la frontiera de stat a 
R.D.G., în raionul Nordhausen 
(regiunea Erfurt). Un grup de 
p-ovocatdri' în număr de aproxi
mativ 30, au încălcat în prezența 
grănicer.lor și a funcționarilor va
mali, frontiera Republicii Demo
crate Germane și au distrus bara
jul de frontieră.

Poliția de frontieră a R D.G. a 
întreprins toate măsurile necesare 
pentru a pune capăt provocării și 
a nu permite ciocniri serioase.

TIRANA. — La 21 august a fost 
semnat la Tirana un acord privind 
asigurarea serviciilor poștal și de 
telecomunicații între R. P. Romî- 
nă și R. P. A'bania. Acordul a 
fost semnat din partea romînă de 
Gh. Velcescu, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R.P. 
Romîne la Tirana, iar d n partea 
albaneză de Pertef Xhiku, director 
generai al Poștei, Telegrafului și 
Telefoanelor din R. P. A'bania.

PEKIN - După cum transmite 
agenția China Nouă, la 22 august 
un avion de patrulare al flotei na
vale a S.U.A a pătruns în spațiul 
aerian al R. P. Chineze, deasupra 
insulei Iunsindao, care face parte 
din arhipelagul Slșațiundao, din 
provincia Guadun.

Un .purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Extbrne ăl R.P. 
Chineze a dat un serios avertis
ment guvernului S.U.A. în legătu 
ră cu această provocare m’literă a 
Statelor Unite

A'klV' FORA — Potrivit informa
țiilor agentUlo' telegrafice ameri
cane, reprezentantul Ministerului 
de Război de la Washington a co 
municat că piuă in prezent, toate 
încercările grupului special de a- 
vioane ale forțelor militare aeriene 
și ale naveloi de transport din 
S.U.A. pentru a descoperi și capta 
cabina de pe satelitul american 
..Discoverer-6". au eșuat.

In primul rind vă rog să-mi 
permiteți ca în numele Comite
tului Central al U.T.C., al tine
retului ungar care const uiește 
socialismul, să vă transmit un 
fierbinte salut tovărășesc cu pri
lejul celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării patriei dv.

întregul tineret ungar urmă
rește cu deosebit interes uriașa 
muncă creatoare desfășurată în 
cursul ultimilor 15 ani de 
poporul și tineretul Repub'icii 
Populare Romîne, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Sîntem convinși că uria
șele realizări dobîndite pînă 
acum de poporul și tineretul 
frate romin sînt rodul politicii 
înțelepte a Partidului Muncito
resc Romîn — continuatorul cre
dincios al luptei Part du’ui Co
munist din Romînia — care a 
e'aborat și a rezolvat în mod 
științific, în spirit creator, pro
blemele construirii socialis
mului în Republica Populară 
Romînă. Salutăm cu mare bucu
rie unitatea dint e Partidul Mun
citoresc Romîn și poporul romin, 
unitate care in focul anilor de 
luptă ce au trecut a devenit de 
nezdruncinat.

Această unitate este exprimată 
și prin faptul că muncitorii, ță
ranii, scriitorii, artiștii, tinere
tul, sărbătoresc deopotrivă, cu 
un deosebit entuziasm marea 
sărbătoare națională a poporului 
romîn și muncesc cu spirit de 
abnegație pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor celui de-ai 
doilea congres al Partidului Mun-

Lăsz'6 Eperjes',
secretar al C.C. al U.T.C. 

din R. P. Ungară

citoresc Romîn și ale plenarelor 
ulterioare ale Comitetului Cen
tral.

Noi urmărim cu mare interes 
elabo area proiectului de plan de 
dezvoltare a economiei naționale 
a poporului romîn pe următorii 
15 ani, care deschide perspective 
strălucite în fața oamenilor 
muncii din R.P Romînă. Ne 
bucură faptul că în prima etapă 
a programului de dezvoltare a 
economiei naționale pe 15 ani, 
prin traducerea în viață a pla
nului economic de șase ani 
poporul romin va termina în li
nii inari const. uirea socialis
mului, pășind astfel intr-o etapă 
nouă, — etapa desăvîrșirii con
struirii socialismului. Acest lu
cru va constitui un eveniment 
de mare importanță nu numai 
pentru poporul și tineretul ro
min, ci pentru întreaga familie 
a popoarelor țărilor lagărului 
socialist.

In cursul ultimilor 15 ani Re
publica Populară Romină a cu
noscut o deosebită dezvoltare 
atît pe tărim economic și cultu
ral, cit și in toate domeniile 
vieții. La aceasta și-a adus con
tribuția și tineretul care este 
animat de dragoste nețărmurită 
și de profund atașament față de 
Partidul Muncitoresc Romîn, față 
de Republica Populară Romină 
și de întregul popor. Noi, tinerii

unguri, sîntem pătrunși de o 
mare însuflețire știind că tinere
tul romîn în mii și mii de tocuri 
de muncă pe întreaga suprafață 
a țării, participă cu entuziasm 
la munca creatoare menită să 
înfrumusețeze patria, orașele și 
satele ei. Cu prilejul vizitelor fă
cute în cadrul schimburilor din
tre delegațiile organizațiilor noas- 
t e de tineret, ne-am putut con
vinge în nenumărate rinduri că 
larga mișcare patriotică de mun
că voluntară cuprinde toate pă
turile tineretului romin. In mun
ca patriotică a tineretului ro- 
m'n joacă un mare rol tra
dițiile revoluționare glorioase a e 
ponorului romin dezvoltate după 
eliberarea țării, după 23 August 
1944. cînd pe tot întinsul țării a 
început vindecarea răn lor răz
boiului, lichidarea înapoierii eco
nomice.

Noi, tinerii unguri, constatăm 
cu multă bucurie atașamentul ne- 
țărmurit al poporului romîn și 
tineretului romin față de Par
tidul Muncitoresc Romîn, dra
gostea lor fierbinte de patrie, 
atașamentul profund față de ide
alurile internaționalismului pro. 
letar, rod al educației comuniste 
revoluționare dusă de către par
tid.

Noi, tinerii maghiari, vă asi
gurăm și cu acest prilej că vom 
fi credincioși idealurilor noastre 
internaționaliste, că și pe viitor, 
ca și pînă acum, vom fi alături 
de dv., în lupta pentru construi
rea socialismului, pentru conti
nua întărire a lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovle-« 
tică, pentru pace și progres.

SPORT

Finalele Spartachiadei de vară a tineretului
întrecerile finale ale primei 

Spartachiade a pionierilor și șco
larilor precum și a celei de a 
IV-a ediții a Spartachiadei de 
vară a tineretului continuă.

Două elemente, huna pregătire 
fizică a majorității finaliștilor și 
o excelentă putere de luptă, ca
racterizează întrecerile fiecărei 
probe în parte.

...Proba de aruncare a greutății 
băieți, cîștigată de tînărul sibian 
Dobrotă Lauri an, n-a putut fi fo
tografiată, datorită timpului nefa
vorabil. De aceea, cîțiva fotore
porteri, l-au rugat a doua zi pe 
Laurian să „pozeze4. Nici unul însă 
dintre ei, și nici măcar tînărul 
campion, n-a bănuit surpriza ca-

re-i aștepta. După cîteva minute 
de încălzire (interesant că și pen
tru o poză, Laurian a socotit ne
cesară încălzirea), a urmat prima 
încercare, iar în a doua a apărut 
surpriza: greutatea a fost aruncată 
cu 20 și ceva de cm. peste granița 
celor 12 m.

— Extraordinar, au exclamat 
spectatorii, cei mai mulți i-au fost 
chiar parteneri de întrecere. Lau
rian a realizat acum o aruncare 
mai bună decît 12,08 ni. cu care 
a cîștigat întrecerea.

Acest amănunt vorbește de la 
sine de buna pregătire a finaliș
tilor acestor întreceri. De al.fel 
în acest sens au fost multe dovezi. 
Urmărind partida de handbal din
tre formația reșițeană (membrii

Paul Robeson la Palatul Pio
nierilor din București.

Privea cu ochi umezi și calzi 
copiii care l-au primit cu emo
ție și dragoste în palatul lor de 
la Cotroceni,

De undeva, dintr-o cameră a 
răzbătut pe culoarele Palatului 
Pionierilor zumzetul plăcut, ar
monios al balalaicelor și mando
linelor.

Robeson, încet ca și cum ar 
fi pătruns într-o sală de concert, 
a deschis ușa și a ascultat.

O fetiță cînta „Bandera Roza**, 
acompaniată de orchestră. Și, 
alături de glasul fetiței, abia 
șoptit' <a cîntat Paul Robeson. Iar 
apoi, continuîndu-și parcă o idee, 
în camera cu scaune mici, domi- 
nînd totul cu statura sa, a cîntat 
un cîntec despre Spania, despre 
Madrid, despre acel Madrid care 
a dus lupta împotriva fascis
mului.

„Vizitindu-vă palatul — le-a 
spus pionierilor la plecare Paul 
Robeson — vă felicit din inimă. 
Vă felicit pentru palat, pentru 
orchestră, dansuri, pentru tot ce 

; ați făcut. ...Vă înțeleg sentimen
tul profund pe care-l aveți pen
tru partid, care v-a asigurat ase
menea condiții și vă felicit din 
nou“.

I. P.
A'

Sîmbătă după-amiază Paul Ro
beson a fost primit de tovarășul 
Ion Pas, președintele Comitetului 
de Radiodifuziune și televiziune și 
de membri ai comitetului.

Celebrul om de artă a dat ieri 
un interviu la postul de televiziu
ne București. După ce și-a împăr
tășit impresiile culese în timpul vi
zitei sale în țara noastră, Paul 
Robeson a interpretat un cîntec 
despre un feroviar negru și o me
lodie populară mexicană.

(Agerpres)

echipei sînt muncitori ai Combi
natului Metalurgic Reșița) și cea 
a regiunii Baia Mare (echipa 
muncitorilor de pe șantierul Pău- 
lești) am avut din nou prilejul 
să constatăm nivelul ridicat al 
handbalului practicat de tinerii 
participanți la această întrecere. 

Alte dovezi ? Mihai Colnicov 
elev al școlii profesionale „Tim
puri Noi*1’ din București a dobo
rî t în proba de săritură în lun
gime recordul național de ju
niori cat. Il-a. Colnicov nu este 
singurul nou recordman. Pionierul 
Ovidiu Crețu (regiunea Pitești) a 
stabilit un nou record republican 
categ mică în proba de 60 in. plat 
cu timpul de 7,3 sec.

întrecerile con 
linuă și de bună 
seamă ne va fi 
dat să mai avem 
asemenea plăcute 
surprize. Rezul
tatele finale le 
vom cunoaște a- 
bia luni 24 au
gust, odată cu în. 
chiderea festivă 
a acestor între
ceri, care vor a- 
vea loc pe sta
dionul „23 Au
gust“, în jurul 
orei 14,30. Sînt 
doar în concurs 
cei mai buni 
dintre cei peste 
două milioane 
participanți la 
cea mai mare 
competiție spor
tivă de masă a 
tineretului, pio
nierilor și școla
rilor din țara

Vă prezentăm o imagine din întîlnirea de voiei a reprezentativelor Combi
natului Poligrafic „Casa Scînteii"-București și „Victoria“-Bistri{a.

noastră.
VAL.
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