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Marea paradă militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală

TRIBUNA CENTRALA IN TIMPUL PARĂZII MILITARE ȘI AL DEMONSTRAȚIEI OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA. De la stingă la dreapta tovarășii: general locotenent Marcu Stan, comandantul parăzii militare. Alexandru 
Bîrlădeanu, Mihai Dalea, general de armată Leontin Sălăjan, Dumitru Coliu, general colonel Alexandru Drăghici, Petre Borilă, Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, general de armată Emil 

Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Janos Fazekaș, Florian Dănălache. ’ (Foto : M. CIOC)
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■'xștru
împlinirea a 16 ani de la cea 
mai mare înfăptuire a sa din 
întreaga istorie a țării. Ieșind 
pentru totdeauna din robie și 
beznă, pentru prima oară po
porul muncitor, în frunte cu 
cei mai buni fii ai săi — co
muniștii — și-a luat în pro
priile sale mîini, soarta, viitorul 
său. Nici o altă zi din istoria 
acestui popor nu a strălucit 
cu-atîta forță, nu a căpătat o 
asemenea înaltă semnificație 
pentru întregul său viitor, ca 
Ziua de 23 August.

în fiecare an, poporul, tot

August 1960. Poporul no- 
muncitor a sărbătorit

mai adine înțelegător al 
marii ei însemnătăți, cinstește 
această sărbătoare cu mai 
multă bucurie și însuflețire. E 
o sărbătoare în care el, po
porul, își arată parcă sieși tot 
ce are mai frumos intr-insul: 
cintecul și florile, succesele 
în muncă aduse între ghirlan
de de flori și întruchipate în 
minunate care alegorice, jocul 
său mustind de viață, costu
mele sale ca o pajiște înflo
rită și sufletul, inima lui bună 
și adine cinstită, xrare se-bucu
ră de frumusețe, de fericire, 
de pace.

23 August 1960. Zi de miez 
de vară, cu soare și senin.

Fiața Stalin este împodo
bită sărbătorește cu steaguri și

(^uvîntarea tovarășului 
general de armată

Leontin
Tovardși,
In numele Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și al Guvernului Repu
blicii Populare Romîne vă a- 
duc un cald salut cu prilejul 
zilei de 23 August, marea 
sărbătoare națională a po
porului nostru, ziua eliberării 
Rominiei de sub jugul fascist.

In urmă cu 16 ani, în con
dițiile loviturilor zdrobitoare 
date de glorioasa armată so
vietică forțelor armate hitle
riste, Partidul Comunist Ro
mîn a organizat și înfăptuit 
insurecția armată care a dus 
la răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste, la ieșirea Romi
niei din criminalul război 
intisovietic și alăturarea ei 
maliției antifasciste în frunte 
2U Uniunea Sovietică.

La chemarea Partidului Co- 
munist Romîn, armata romi- 
nă, care clocotea de ură împo
triva clicii fasciste și a ocu- 
panților hitleriști, a întors 
irmele împotriva dușmanului

balajan
cotropitor și, împreună cu for
țele patriotice populare, a 
luptat cu elan pentru victoria 
insurecției din august 1944.

Insurecția armată a consti
tuit o cotitură istorică în via
ța poporului nostru; ea a 
marcat începutul revoluției 
populare, care a dus la instau
rarea regimului democrat- 
popular, la făurirea orinduirii 
socialiste.

Alături 
sovietică 
și ofițerii 
tejește pentru eliberarea 
triei noastre și au 
cu același elan lupta dincolo 
de hotarele țării, pină la vic
toria finală asupra fascismu
lui german.

Prin sîngele vărsat în comun 
pe frontul antihitlerist de că
tre ostașii sovietici și romini a 
fost pecetluită pe veci frăția 
de arme romîno-sovietică, ex
presie a prieteniei și alianței

(Continuare tn pag. 3-a) **

de eroica armată 
eliberatoare, ostașii 
romini au luptat vi- 

pa- 
continuat

flori. Mari portrete ale învă
țătorilor proletariatului . mon
dial - Marx, Engels, Lenin — 
o domină, pe mari panouri din 
spatele tribunelor sînt înscri
se lozinci închinate măreței 
zile de 23 August, partidului, 
unității și coeziunii popoare
lor lagărului socialist în. frun
te cu Uniunea Sovietică.

în tribune se aflau membri 
ai C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con- 

~ ducători— ar -organizațiilor ob
ștești, generali 
periori, activi șj 
forțelor noastre 
comandanți de 
in războiul antifascist, nume
roși fruntași în muncă din în
treprinderile Capitalei, acade
micieni și alți oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști 
romini și corespondenți ai pre
sei străine, oaspeți de peste 
hotare.

în tribuna rezervată corpu
lui diplomatic au luat loc șe
fii misiunilor diplomatice a- 
cr editați la București, atașa- 
ții militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In piață se afla într-o per- 
. fectă aliniere trupe ale forțe

lor noastre armate.'•
Cei prezenți au primit cu 

puternice aplauze, cu aclama
ții îndelungate pe conducăto
rii partidului și guvernului. 
La ora 8 in tribuna centrală 
au luat loc tovarășii : Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, E- 
mil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Janoș Fazekaș. Alexandru Bîr- 
lădeanu, Florian Dănălache-

în marea piață se aud su
nete cristaline ale trompete
lor. Intr-o mașină deschisă 
sosește în Piața Stalin minis
trul Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, general de armată 
Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. Trupele ali
niate în piață prezintă onorul. 
, Comandantul parăzii mili-

și ofițeri su- 
de rezervă ai 
armate, foști 
mari unități

tare, general-locotenent Mar
cu Stan; prezintă raportul.

Ministrul Forțelor Armate, 
însoțit de comandantul pâră- 
zii, trece apoi în revistă tru
pele și le felicită călduros cu 
prilejul-celei de-a 16-a aniver
sări ,a ejiber.ării ..^patriei noas
tre de sub jugul fascist în 
piață răsună'puternice urale.

Generalul de armată Leon-' 
tin Sălăjan urcă apoi în tri
buna oficială de unde în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn și al Guvernului ^Republi
cii Populare Romîne rostește 
cuvintul de salut-

Fanfara militară intonează 
Imnul de Stat al R. P. Ro
mîne. Se trag 21 de salve de 
artilerie. în semn de salut pen
tru cea mai mare sărbătoare 
națională- a poporului nostru.

Începe parada militară. Du
duie caldarîmul sub pașii pu
ternici și cadențați ai ostași
lor, sub puternicele șenile ale 
mașinilor blindate și tancu
rilor. Un sentiment de auten
tică mîndrie șt putere te cu
prinde, în fața acestui specta
col plin de măreție și forță. 
Minunatelor cuceriri ale po
porului muncitor ■ condus de 
partid le stau de strajă fiii și 
frații muiicțtorilbr și. țărani
lor, cu brațul treaz pe arma 
gata să,.lovească oricînd duș
manul care va încerca să ne 
atace bucuriile și belșugul cîș- 
tigat. Poporul nostru munci
tor este harnic, dornic să-și 
sporească fericirea de azi prin 
munca sa pașnică și construc
tivă, să trăiască în pace și 
bună înțelegere cu toate po
poarele," el își dă deplina sa 
adeziune la politica leninistă 
a partidului și statului nostru 
de întărire a păcii în lume. 
Strîns unit cu celelalte popoa
re ale țărilor socialiste, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
poporul romîn este ferm 
hotărît să-și apere cuceririle 
sale istorice, să riposteze ori
cărui agresor. Ostașii defilînd 
cu mîinile pe arme erau ca 
un răspuns dat cu înaltă răs- 
pundere*întregului popor mun-
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Recepția de la Consiliul de Miniștri
In seara zilei de 23 August, 

președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, tovarășul Chivu 
Stoica, a oferit o recepție în 
saloanele Consiliului de Mi
niștri, cu prilejul celei de-a

16-a aniversări a eliberării 
Rominiei de sub jugul fascist.

La recepție au luat parte 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- _ _____  _________ _
Dej, Gheorghe Apostol, Emil jan, Ștefan Voitec, Mihai Da-
Bodnăraș, Petre Borilă. Nico- lea, Janos Fazekaș, Alexan-
lae Ceaușescu, Alexandru Drăr dru Bîrlădeanu, Anton Moi-

ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral de armată Leontin Sălă-

Cuvintul tovarășului
Chivu Stoica

Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți,
Sărbătorim azi memorabila zi de 23 August 

— ziua eliberării Rominiei de sub jugul fas
cist, cea mai mare sărbătoare a poporului ro- 
mîn. Cu 16 ani in urmă, in această zi glo
rioasă, înscrisă cu litere de aur în istoria po
porului nostru, forțele patriotice populare 
conduse de Partidul Comunist Romîn au în
făptuit insurecția armată, răsturnind dicta
tura militaro-fascistă. Armata romină a în
tors armele împotriva Germaniei hitleriste 
luptînd cu eroism alături de glorioasa ar
mată sovietică eliberatoare pentru alungarea 
forțelor hitleriste 
țării noastre, iar 
Rominiei, pină la 
cismului.

Sub conducerea 
dului oamenii muncii au pus capăt pentru 
totdeauna regimului de exploatare și asuprire, 
pășind pe calea construirii socialismului; de
venit stăpîn pe soarta sa, poporul romîn își 
făurește o viață fericită și îmbelșugată

Sărbătorim cea de-a 16-a aniversare a eli
berării patriei in condițiile unui puternic en
tuziasm și avînt, prilejuit de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R., eveniment istoric în viața 
partidului și întregului nostru popor.

Succesele obținute în cinstea zilei de 23 Au
gust și elanul cu care oamenii muncii luptă 
pentru îndeplinirea și depășirea planului de 
dezvoltare a economiei, pentru înflorirea cul
turii și științei, constituie o dovadă grăitoare 
a faptului că programul măreț adoptat de 
Congres a devenit cauza scumpă a poporului 
muncitor.
/ In lupta pentru desăvîrșirea construcției so-

de pe întregul teritoriu al 
apoi, dincolo de hotarele 
victoria finală asupra fas-

înțeleaptă și fermă a parti-

cialiste, țara noastră se bucură de ajutorul 
frățesc, multilateral al Uniunii Sovietice, de 
avantajele colaborării și întrajutorării cu ce
lelalte țări socialiste. Fiecare nou succes pe 
care-1 repurtăm în lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, contribuie Ia întărirea 
continuă a forței de neînvins a lagărului so
cialist, principala chezășie a păcii și secu
rității popoarelor.

Convins că o activă contribuție la apăra
rea păcii și a muncii creatoare a popoarelor 
constituie sarcina de căpetenie a tuturor sta
telor, Republica Populară Romină, în strînsă 
unire cu Uniunea Sovietică și celelalte țări 
ale lagărului socialist, militează pentru pro
movarea principiilor coexistenței pașnice în
tre state cu sisteme sociale diferite, pentru 
realizarea dezarmării generale și totale, pen
tru dezvoltarea legăturilor economice și cul
turale între toate țările, pentru statornicirea 
unei păci trainice în întreaga lume. Aceasta 
este linia pe care o urmează și o va urma și 
pe viitor cu consecvență în relațiile inter
naționale Republica Populară Romină.

Ridic paharul in sănătatea oamenilor mun
cii din țara noastră, care sub steagul mar- 
xism-Ieninismului, conduși de partid, făuresc 
viața nouă, socialistă ;

— pentru înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii. Republica Populară Romină ;

— pentru unitatea de nezdruncinat a lagă
rului socialist; pentru prietenia frățească în
tre poporul romîn și popoarele Uniunii So
vietice, popoarele tuturor țărilor lagărului so
cialist ;

— în sănătatea oaspeților noștri dragi, a tu
turor prietenilor poporului romîn ;

— pentru pace și colaborare între popoare.

sescu. Mihail Ral ea, Avram 
Bunaciu, membri ai. C.C. al 
P.M.R., ai guvernului și ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale. conducători ai institu
țiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești, generali și ofi
țeri superiori activi și de re- 
zervă._ai forțelor noastre ar
mate, foști comandanți de 
mari unități în războiul anti
hitlerist, activiști ai organelor 
centrale de partid și de stat, 
deputați ai Marii Adunări Na
ționale, academicieni și alți 
oameni de știință ; și. cultură, 
ziariști.

Au participat membri ai 
corpului diplomatic : ambasa
dorii : Uniunii Sovietice — 
A. A. Epișev ; R. S. Cehoslova
ce — Ivan Rohal-Ilkiv ; Gre
ciei — Antonios Poumpouras ; 
R. P. Polone — Janusz Zam- 
browicz ; R.P. Albania—Hasan 
Alimerko ; Republicii Arabe 
Unite — Farid Chehlaoui; 
R. P. Chineze — Șiu Gien- 
Guo ; Indiei — Bejoy Acha- 
rya ; R.p. Ungară—B6Ia N6- 
mety; Sudanului — Yacoub Os
man ; R p. Bulgaria — Ivan 
Kinov ; Turciei — Izzet Aksa- 
lur ; miniștrii : Suediei — Rolf 
Sohlman ; Islandei — Petur 
Thorsteinsson ; Elveției — 
Pierre Franțois Briigger ; Sta
telor Unite ale Americii — 
Clifton Wharton ; Izraelului — 
Shmuel Bendor ; Marii Bri
tanii — Robert Scott Fox; 
Ceylonului — Gunapala Mala
las ek era ; Italiei — Alberto Pa- 
veri Fontana ; Austriei — 
Franz Herbatschek ; Afganis
tanului — Abdul Hakim Sha- 
hâlami; însărcinatul 
ceri al Findandei
Pyykkb; însărcinații cu 
ceri adinterim ai R.
nam — Nguyen Minh Chuong; 
Danemarcei — Karl-Frederik 
IIasie ; Argentinei — Roberto

cu afa- 
Matti 

afa- 
Viet-D.
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„Îndeplinim hotărîrile Harnicii colectiviști 
dobrogeni

In piața pătrund ca 
un fluviu de nestăvi
lit, landurile compac
te de oameni ai mun
cii din raioanele Ca
pitalei. Ei aduc, în 
fotografii, grafice de 
producție și machete, 
mărturii convingătoare 
ale succeselor uriașe 
ale poporului nostru 
pe drumul construirii 
socialismului.

O pancardă atrage în 
mod deosebit atenția: 
este desenat un lanț de 
verigi puternice. Două 
mîini vînjoase rup a- 
cest lanț. Deasupra, 
scrie cu litere roșii: 
2.3 August. Un simbol. 
Cine poartă această 
pancardă care parcă 
vorbește cu glas viu? 
Un muncitor metalur
gist de la Uzinele „23 
August".

Muncitorii Uzinelor 
„23 August" raportea
ză partidului: produc
ția de motoare a cres
cut cu 400 la sută și 
ceâ de mașini cu 200 
la sută față de 1950. 
Economii pe primul 
semestru: 4.500,000
lei. Deci primele suc
cede pe drumul tradu
cerii în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al 
III-lea al partidului.

Fiecare coloană în- 
truchipînd un colectiv 
de muncitori, raportea
ză victoriile obținute 
în cinstea marii sărbă
tori : „Așa răspundem 
grijii partidului, așa 
răspundem chemărilor 
izvorîte din Directive
le Congresului al III-

Constructorii 
de la Onești

Tinerii constructori ai pu
ternicului centru al industriei 
petrochimice de la Onești- 
Borzești și-au arătat incă o- 
dată, cu ocazia sărbătoririi 
zilei de 23 August, hotărîrea 
lor de a nu precupeți nici un 
efort în lupta pentru a tra
duce în viață prevederile Di
rectivelor celui de-al III-lea 
Congres al partidului.

Harnicii constructori ai nou
lui oraș Onești au dat în fo
losință oamenilor muncii pină 
în ajunul marii sărbători 840 
apartamente, cu 32 mai multe 
decît se angajaseră. Con
structorii de la combinatul 
chimic se mîndresc cu faptul 
că au izbutit să dea în func
țiune la uzina de sodă cu 40 
zile înainte de termenul pla
nificat secțiile de clorură de 
calciu, acid clorhidric și alte 
obiective Tot în cinstea zilei 
de 23 August a fost termi
nată fabrica de pîine cu o ca
pacitate de 18 tone pe zi și o 
școală cu 16 săli de clasă. Și
rul victoriilor obținute în 
cinstea zilei de 23 August este 
continuat de intrarea în func
țiune cu 180 zile înainte de 
termen, a instalației de cra
care catalitică nr. 2.

Iată-i în coloană pe tinerii 
fruntași din brigada de zi
dari a lui Ion Tănase de la 
șantierul 3 oraș care în cin
stea măreței sărbători și-au 
depășit sarcinile de producție 
cu 65 la sută. într-o altă co
loană pășesc tinerii din bri
gada condusă de instalatorul 
Iosif Costin. Ei raportează cu 
mîndrie partidului că în în
trecerea pornită în cinstea zi
lei de 23 August au terminat 
lucrările la obiectivele pe care 
le-au avut în cadrul combi
natului chimic cu 30 zile 
înainte de termen.

CONSTANTIN BLAGOVICI

partidului"
lea al partidului"! Co
lectivul uzinelor „Re
publica" pe ziua de 
2 august lucra în con
tul lunii septembrie. 
Planul pe cele 7 luni 
a fost îndeplinit la 
toți indicii. Economii 
peste sarcina de plan 
- 2.100.000 lei. In 
plus economii de me
tal de peste 600 de 
tone.

Sute de mii de mun
citori de la celelalte 
uzine și fabrici ale 
Capitalei : „Timpuri 
Noi", „Boleslaw Bie- 
rut" ,,7 Noiembrie", 
„F. R. B.“, „Vasile 
Roaită" etc. raportează 
partidului succesele lor 
obținute în construcția 
socialistă. La Uzinele 
„Mao Țze-dun" pro
ducția a crescut în 
1960 de 23 de ori față 
de 1945. La ' Uzinele 
„Semănătoarea", cea 
care a pus umărul la 
mecanizarea agricultu
rii, producția a urcat 
în acest an cu 56 la 
sută față de 1959. Din 
cele 700 de tone de 
meta] economisit ei 
vor construi în plus 
225 de combine. O 
victorie după alta, o 
izbîndă mai măreață 
decît cealaltă. Toate 
vorbesc deosebit de 
concludent. Fabrica de 
confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" defi
lează în frunte cu dra
pelul de unitate frunta
șă pe ramură cucerit 
de 16 ori. Panourile a. 
cestei fabrici mai a- 
nunță ceva: 290.000

bucăți confecții paste 
plan.

V. CABULEA

La demonstrație î-am 
văzut pe băieții din 
brigada lui Zamfir 
Constantin. Cu toții 
veseli, imbrăcați în se~ 
lopete noi, ei deschi
deau coloana muncito
rilor de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Ro
șie" purtînd drapele 
Ei și-au cîștigat «cest 
drept în întrecerea pe 
care colectivul Grivi
ței Roșii o desfășoară 
pentru a îndeplini ho
tărîrile Congresului 
partidului. In întrece
rea dintre brigăzile de 
tineret, brigada lui 
Zamfir este cea mai 
bună. Pe ultima luni 
ea a dat peste plan 
două cazane de locomo
tivă. Economiile lor și 
ale celorlalte brigăzi 
sint de peste 90.000 
lei.

Două din obiectivele 
principale ale muncii 
colectivului grivițean 
sînt: reducerea imobi
lizărilor prin scurtarea 
termenelor reparațiilor 
și îmbunătățirea cali
tăți reparațiilor la lo
comotive. Cam luptă 
pentru îndeplinirea 
lor? Pe ziua de 22 
august colectivul grivi
țean a realizat planul 
primelor 8 luni ale •- 
nului. Datorită hărni
ciei bravilor ceferiști. 
9 zile au fost dșSigate 
pentru transporturi ca 
locomotivele redate 
înainte de termen cir-

C. VICTOR

Generația 
de mîine

Piața Stalin a înflorii parcă. 
Intr.o revărsare de gingășie și 
vioiciune trece prin fața tribu
nelor viitorul, generați* de mîine 
a patriei Mat iutii o /et:Jâ eu un 
suris fermecător, cu o grație co
pilărească, apoi lunga revărsare 
de veselie fi ântec a pionierilor, 
a peste 6000 de pionieri zemți 
să mulțumească partidului pen
tru viața lor fericită da astăzi 
și pentru viitorul luminos dl 
patriei.

Mii de chipuri pe cere s-a 
statornicit pentru totdeauna ex
presia vie a fericirii. Treceau 
prin fața tribunelor strigindu-și 
veselia și purtînd in mîini flori, 
multe flori. Florile in miinile 
acestor mii de băieți și fete, la 
vîrsta tind ei înșiși sint cel mai 
adesea asemuiți florilor („Copiii 
sint florile vieții*— spunea Gor
ki) alcătuiau cea mai deplină a- 
sociație de simboluri.

Am zărit printre copiii ac-știa 
pe Mihaela Gheloiu din clasa ■ 
Vl-a a școlii 128. Anul trecut a 
avut note de 9 și 10 și doar un 
singur 8, la matematici. Și ea 
vrea doar să devină inginer mu 
profesor de... matematici. „Fiți 
fără teamă — mi.a spus — anul 
acesța voi lua la matematici nu
mai 10“. Și cred că așa vu fi, 
pentru că pionierii învață de pe 
acum să persevereze, să fie hotă- 
rîți în împlinirea năzuințelor.

Pionierii mai purtau <n muu 
cărți. Cărțile ii însoțesc pretutin
deni. La temelia vieții lor vii
toare pionierii așează cu temei
nicie cartea. Pentru învățătură re.

fn zorii acestei săr
bători ceferiștii au ple
cat la demonstrație de 
la Ateliere, de la de
pou, de la Gara de 
Nord, pe strada lor 
dragă Calea Griviței. 
Lor li s-au alăturat 
constructorii — oame
nii care astăzi transfor
mă Calea Griviței. 
Strada, martora mută 
a unor vremi de tristă 
amintire este și mar
tora prefacerilor con
temporane ale vieții 
oamenilor. Și ea nu 
poate rămine in urma 
acestor transformări — 
așa a hotărît partidul. 
N-a trecut mult timp 
fi iată: m dimineața 
aceasta ne apar mîndre 
blocurile din jurul 
Gării de Nord, fi in 
continuare cele de pe 
Grivița. Unul singur 
dintre noile blocuri 
are peste 500 de apar
tamente. Și pe Calea 
Griviței. construcțiile 
sint abia la începui. 
Lingi Ateliere fi apoi 
ist continuare, pină hăt 
departe la podul Con
stanța, ztdunl? de că
rămidă ți beton au o- 
juns la trei, la patru 
fi chiar la fapte etaje. 
Constructorii muncesc 
a vi aleii si îndeplineas
că hotiriril^ partidtslui. 
Oamenii munâi de

loc de o merge mereu 
înainte pe drumul so- 
ciolismnlui. p» drumul 
Uftt, pentru paer, 
pentru triumful ideilor 
coexistenței pașnice.

gimul «wln democrat-popular a 
dezvoltat o rețea vastă de școli, 
• asigurat numărul necesar de 
cadre didactice, a pus la dispo
ziție condițiile cele mai bune 
pentru învățătura copiilor. Și ia
tă, aiul «eejM, încă • teste a ve
nă M umple de bucurie inimile 
noastre. Copoi pnmese gratuit

Pionierii mm purtau ia mixai 
unelte, machete representing ■- 
naltele muncitorilor. Este in 
tul acesta cea mai firească și tea 
mai nobili năzuință. Ei vor fi 
viitoarea generație de muncitori. 
ei vor fi cei cere vor conduce 
mașinile viitorului, care vor da 
viață uzinelor viitorului. cere rar 
produce bunurile materiale da 
care vor acea nevoie oamenii vii
torului. Ei se pregătesc cu mi*- 
drie să muncească neobosit pen
tru viitorul aceste minunat.

Baboi Elena din dese e Vll-e 
a școlii 131, fiică de muncitor ti
pograf, se va înscrie după ter
minarea clasei a Vll-a la școala 
profesionali și ra deveni an. 
citoere. Cravata roșie de azi o 
ta schimba cu carnetul roșu de 
atomist pe care se ra strădui 
să-l poarte eu cinste.

Demonstrația celor peste 6000 
de pionieri ne-a lăsat o puterni
ci impresie. Vlăstarele patriei, 
pionierii, au încredințat partidul 
că se poate bizui pe o viitoare 
generație de luptători care să 
duci moi departe munca avintată 
pentru fericirea patriei.

M. CARANFIL
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Oralul Stc n i- sărbătoare. Coloanele de demonstranți au avut în mijlocul lor și acest 
simbol al muncii pașnice a poporului nostru.

IN CETATEA 
OTELULUI

Orașul flăcărilor veșnic ne
stinse și-a îmbrăcat haină de 
sărbătoare. Străzile erau pli
ne de oameni ai muncii pre
gătiți pentru marea demon
strație Defilarea siderurgiștl- 
lor și constructorilor hunedo- 
reni a minerilor din Ghelar 
și furnaliștikr din Calan a 
început

Pe fețele demonstranților se 
citește bucuria și mindria ma
rilor realizări obținute in re
giunea Hunedoara in cei 16 
ani de la eliberare, ca rod al 
politici înțelepte • partidului 
nostru Marea baterie de cocs 
<je la Calan. minunata cotocie 
muncitorească ridicată pe 
dealul Ghețarului. întregul 
combinat hunedorean cu blu- 
mingul oțelăria ncuă. furna
lele noi. stau mărturie hărni
ciei ti entuziasmului creator 
al poporului nostru condus de 
partid.

Printre primii in coloanele 
demonstranților se află vesti - 
ții oțelari hunedoreni. E. au 
dat de Ia începutul anului pă

duri. Ei sint mindri de cele 
23 418 tone fontă date peste 
plan de la începutul anului 
pină in prezent și de eccco- 
miilț realizate la prețul de 
cost. care depășesc 8.0W.0M 
de lei.

Prin fața tribunei se scurg 
necontenit noi și noi coloane. 
Defilează constructorii de Ia 
I CS.H care in cinstea zilei 
de 23 August au terminat cu
42 zile înainte de termen 
construcția cuptorului Siemens 
Martin d« 400 tone, cei care 
au dat in folosință oamenilor 
muncii 200 de apartamente de 
locuit etc. Alături de ei pă
șesc iaminoriștii. Ei poartă pa
nouri roșii ne care sint în
scrise realizările obținute:
43 430 tone laminate peste 
Plan.

Cu entuziasm și hotărire. 
siderurgiștii hunedoreni și-au 
exprimat ți acum hotărîrea 
de a lupta pentru traducerea 
in fapte a mărețelor sarcini 
trasate de partid.

R. LALh

Prima lecție de
în rama nu prea largă a 

televizorului se perindă as
tăzi nu o singură stradă, 
nici șuvoaiele omenești 
care inundă piața, ci țara 
întreagă. Printre portrete
le conducătorilor iubiți, 
steagurile de luptă, carele 
alegorice, lozincile și pa
nourile asemănătoare oglin
zilor fermecate, ce reflectă 
realizările uriașe ale con
structorilor socialismului, 
printre flori și porumbei, 
răsar căpșoarele copiilor 
duși pe umeri, se văd mî- 
nuțele lor fluturînd odată 
cu steagurile.

Și fericiții copii din co
loană și cei rimași in fața 
televizorului sau lingă apa
ratul de radio aud in aceas
tă zi de sărbătoare multe 
cuvinte pe care, chiar dacă 
nu le ințeleg in «dine, le

înfrățiți în muncă ț *
și ^învățătură

Cofoene nesfirșite 
dr oameni ei nuusdi 
di* oreșai Claj, ro- 
miai ți maghiari, au 
demoaxtrat braț la 
braț bt fiu* marii 
fârbitari a poporu. 
lai aastra muxcitor. 
I« riedaril^ iar pă
țește nnâre ger.cre- 
ție dajmi — tineri 
mancitizn, «umerori 
den a atodeaȘt dia 
•vest important ce«- 
tm țeelar u ani reni- 
tar al Șorit.

Trec mei iutii efe- 
ru df ia școlile Me
dii M.hazl Eminerea. 
Aâr^Șincei, Samuel 
Brcwey. Emil Rxrtr- 
vițâ. Nicelae Băl- 
refra. Ei raportează 
in eeexsîi zi de râr- 
bâ: vere e'zgcjmentul 
Iar de a iarâța e* 
nrgiaață. rispunsănd 
in Mul merxa grijii 
și condițiilor minu. 
nete pe care partidul 
și guvernul le azzgu- 
ră fiilor oamenilor 
muncii pentru învăță^ 
tari.

Se aud voci care 
tcendeezi puternic t 

„Kob munci. vom 
inrăța, pacea o vom 
apăra!**. Și dintr-o 

dată, strada Dr. Pe
tru Groza este um
plută de coloanele 
studenților de la Uni
versitatea Babeș-Bo- 
lyai, de la Institutul 
Politehnic, de la In
stitutul Agronomic, 
de U Institutul Me- 
dico-ja rmareuhe ca
re se apropie de tri
buni. Brut la braț 
studenții clujeni, ro- 
■tim și maghiari, re
portează partidului: 
„In vacanta de vară 
peste 1500 de stu- 
denți viitori ingineri, 
nsedici, profesori, au 
hoîirit «ă muncea.«câ 
pe șantierele unde 
au început să se înal
țe cele trei câmine 
studențești, pentru a 
coalribui in felul a- 
cesta la grăbirea dă
rii lor în folosință. 
La sopăAuri de fun
dații, turnări de be
toane, transportul de 
material lemnos și 
cărămizi, studenții

simt apropiate, familiare: 
fruntaș în muncă (adică ci
neva ci ve seamănă cu 
tata I), țesătoarele au dat 
economii... (și mama e țesă
toare .’), brigada tinerilor... 
și fratele meu mai mare e 
în brigadă!) etc. De cite 
lucruri și imagini admira
bile, specifice țărți noastre 
de azi, nu se miră cum e și 
firesc acești copii, fără să 
li se pară însă venite de pe 
alt tărim. Cu mirările so
sesc și întrebările — și In 
coloană, sau lingă televi
zor, părinților le vine ușor 
să răspundă, Să vorbească 
despre ceea ce trăiesc zi 
de zi.

Mai greu e etnd copiii, 
văzind pe generalul care 
deschide parada militari și 
auzind vocea crainicului —

clujeni au adus eco
nomii în valoare de 
peste 120.000 lei. Nu
mele studenților Ion 
Costin. Dumitru Ma
tei, Iosif Szigeti, 
Gyorvoth loan, Geor
ge Borca, Nicolae E- 
droiu, Buculef Pe
tru, Vunderbeh loan, 
Gavril Golner și al 
altora au devenit cu
noscute tuturor stu
denților pentru deo
sebitele rezultate pe 
care le-au obținut în 
activitatea obștească 
și in învățătură în a- 
cest an.

Entuziasm, cîntec, 
voie bună — iată 
prin ce s-a caracteri
zat demonstrația ele
vilor și studenților 
clujeni. Elevii și stu. 
denții clujeni — ro- 
mîni, maghiari și ger
mani — înfrățiți, au 
manifestat incă o dată 
dragostea lor nețăr
murită față de partid, 
față de scumpa noas
tră patrie, Republica 
Populară Romtnă.

P. PALIU

Un amănunt semnificativ, 
demn de reținut, l-a constituit 
anul acesta la Constanța schim
barea obișnuitului loc al de
monstrației. Pe artera pe care 
avea loc de obicei demonstra
ția oamenilor muncii din Con
stanța, ca de altfel pe multe 
alte străzi și în cartiere s-au des
chis numeroase șantiere ale 
blocurilor de locuințe care fac 
să se schimbe. să întinerească 
orașul de la o zi la alta.

In jurul orei 11, în Piața Re
publicii — noul loc al demon
strației — au intrat primele care 
alegorice ale oamenilor muncii 
din agricultură. In urma lor, 
nesfirșita coloană de autocamioa
ne a colectiviștilor, mecanizato
rilor și muncitorilor din gospo
dăriile agricole de stat.

Desculții, opincarii, analfabe- 
ții de odinioară au rămas doar 
în amintire. Colectiviștii Dobro. 
gei noi, socialiste vin acum în 
fiecare an de la zeci de kilome
tri din toate colțurile regiunii, 
în autocamioanele lor și, ca o 
armată puternică, harnică, disci
plinată, raportează aci succesele, 
izbînzile lor. conducătorului în
cercat, celui care le-a deschis

istorie
„a fost rănit pe front în 
luptele împotriva fascismu
lui" — încep să pună între
bări :

— De ce a fost rănit î
— Cum au fost luptele ?
— Cine erau dușmanii ?
Părinții au la început 

o tresărire amară, butonul 
miraculos ce declanșează 
amintirile opune rezistență. 
O clipă doar. Apoi frazele 
curg firesc, in inimă se 
reaprinde ura de-atunci îm
potriva fasciștilor ce semă
nau moarte peste țară, cu
vintele prind aripi de fla
cără. $i copiii simt, ochii 
lor strălucesc de-o lumină 
neobișnuită. Și copiii încep 
să înțeleagă de ce la teme
lia libertății, la temelia ță
rii și casei lor de azi stau 
jertfele luptătorilor, stă 
granitul în care mina po
porului nostru a săpat in
scripția nemuritoare „Au
gust, 23, 1944u.

în coloană, in fața televi
zorului sau lingă aparatul 
de radio, începe astfel pri
ma lecție de istorie. Istoria 
pttritl soaslute. în fiecare 
an, pentru o nouă gene
rație.

ION BRAD

Trec sportivii
Sportivii au intrat în Piața 

Stalin cuprinși de adîncă e- 
moție. In inima fiecăruia ar
dea dorințe fierbinte de a 
exprima împreună, ca un sin
gur om, bucuria vieții pe care 
o trăim astăzi. Șaisprezece 
ani au trecut de la acel lu
minos 23 August, care ne-a a- 
dus libertatea. în semn de 
omagiu pentru această fru
moasă zi sute de sportivi au 
înscris cu trupurile lor pe 
caldarimul pieții, numele ma
rii noastre sărbători: 23 Au
gust.

Prin marea piață trec per
fect aiiniați sportivii, detașa
mente ale tinereții fericite și 
viguroase. Sînt tineri munci
tori, elevi și studenți care 
după orele de muncă, de în
vățătură se avîntă entuziaști 
în întreceri, pe bazele sporti
ve ale uzinei, ale școlii. Spor
tul i-a devenit fiecăruia un 
prieten credincios. Și nici nu 
s-ar fi putut altfel, de vreme 
ce astăzi, mingea de cirpă, 

poarta viitorului și i-a condus pe 
calea nouă a vieții — Partidul 
Muncitoresc Ronrin.

Cei care cu un an în urmă 
purtau mîndri pe brațele lor 
înalta distincție ce le fusese a- 
tunci afiordală — Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro. 
mîne“. pentru meritele dobîndite 
în încheierea procesului de co
lectivizare a agriculturii — ra- 
portează acum că n-au dezmin
țit încrederea acordată și că în 
marea bătălie cu natura, cu se
ceta și vînturile au cucerit noi 
victorii, recolte tot mai bogate.

Coloana autocamioanelor s.a 
oprit. Pentru a cîta oară? Din
tr-o mașină, în salturi sprintene 
coboară două fete. Pe umeri 
poartă coșuri mari cu fructe. Le 
daruie.se celor din tribune. Pier
sici roșii, pere în culoarea cerii 
de mai, struguri cu bobul cît 
pruna. Piersici, prune, struguri, 
rodite aci, în pămîntul bogat și 
darnic al Dobrogei, altădată atît 
de sărac.

Iată un autocamion al colec
tiviștilor din Comana. Poartă doi 
snopi. In stînga, unul mic, iar 
în dreapta un snop mare, uriaș. 
Pe ei. două inscripții. Pe pri. 
mul 920 de kg., producția obți
nută de colectiviștii din Coma
na în 1955. Cel de-al doilea sim
bolizează producția de grîu me
die la hectar realizată în acest 
an: 2035 kg.

Coloana continuă să treacă prin 
fața tribunelor. Harnicii colecti
viști ai Dobrogei aduc prin fața 
tribunelor bucuria și belșugul 
vieții lor, ca un omagiu din ini
mă pentru partidul care îi con. 
duce spre noi victorii.

I. ȘERBU

‘------•------

Unc din cete moi ținere <te- 
monstrarrte core a trocut de 
23 August prin Piața Stalin 

din Capitala.

maidanul, au rămas o amin
tire tristă a celor mai vîrst- 
nici. Echipamentul sportiv, 
terenurile, sălile de sport sînt 
astăzi la dispoziția fiecăruia 
dintre noi. Mulți dintre ei 
sînt începători în ale sportu
lui, asemenea strungarului Ion 
Vasile de la Uzinele „23 Au
gust", Grigore Ioachim de la 
„Semănătoarea" sau Constan
tin Ionescu de la „Timpuri 
Noi". Dar mîine de bună sea
mă numele multora dintre ei 
va figura printre cele ala 
campionilor și reșordmanilc I 
țării. Mîine poate, asemenea 
olimpicilor noștri, le va fi dat' 
să reprezinte mișcarea noastră 
sportivă la întrecerile de pes
te hotare. Și-o vor reprezenta 
cu cinste. Au crescut doar o- 
dată cu mișcarea noastră 
sportivă de masă, se pregă
tesc și se vor pregăti în con
diții minunate create de par
tidul și guvernul țării noastre 
tineretului.

V. RANGA

Un aspect de la marea paradă militară din Capitală.

daruie.se


în nesfîrșite coloane au demonstrat oamenii muncii- din Capitals.

în Piața Republicii 
din Capitala!

...Cu șaisprezece ani în 
urmă, spre Piața Republicii 
de azi, la chemarea Parti
dului, mase uriașe de oa
meni ai muncii au pornit 
hotăriți să-și schimbe 
soarta.

Învingători, oamenii mun
cii se reintilnesc de-atunci 
aici, an de an, să-nalțe imn 
de slavă vieții noi, patriei 
iubite căreia, sub condu
cerea înțeleaptă a partidu
lui, îi făuresc trainic drum 
spre desăvirșirea construc
ției socialiste.

La a șaisprezecea aniver
sare a eliberării, programul 
serbării populare din Piața 
Republicii l-au început ar
tiștii amatori de la între
prinderea poligrafică „13 
Decembrie". „Republică bi
ruitoare, / In veci de veci 
să înflorești, / Puternică și 
apărată / De brațe tari 
muncitorești**. / Cîntecul 
urcă spre înălțimi de 
simbol: ținăra generație a 
întreprinderii ce poartă 
numele memorabilelor lup
te muncitorești din 1918, 
date în apropierea acestor

Cuvîntarea tovarășului 
general de armată Leontin Sălăjan
(Urmare din paț. I-a) 

de nezdruncinat dintre po
porul romîn și poporul so
vietic.

Poporul nostru poartă o vie 
recunoștință marelui popor 
sovietic și glorioasei sale ar
mate care ne-au acordat un 
ajutor internaționalist, frățesc, 
pentru scuturarea jugului fas
cist.

Vom purta veșnic în inimile 
noastre amintirea bravilor 
luptători din rindul formațiu
nilor de luptă patriotice și al 
unităților noastre militare, 
care și-au vărsat singele pen
tru eliberarea patriei, pentru 
zdrobirea Germaniei hitleriste.

Ziua de 23 August a fost 
întimpinată anul acesta de 
oamenii muncii de la orașe și 
sate intr-run puternic avînt ge
nerat de insuflețitorul pro
gram elaborat de cel de-al 
111-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn — eveni
ment de însemnătate deosebi
tă în viața partidului și po
porului nostru.

Congresul a făcut bilanțul 
unei- perioade de mari reali
zări în decursul căreia socia
lismul a învins in patria noa
stră și intră intr-o nouă etapă, 
etapa desăvirșirii construcției 
socialismului.

Cea de-a 16-a aniversare a 
zilei de 23 August este un pri
lej de trecere in revistă a mă
rețelor realizări care ilustrea
ză uriașa putere creatoare a 
poporului muncitor, eliberat 
de exploatare, conștient că 
este singurul stăpin al bogă
țiilor țării și că muncește 
pentru înflorirea patriei sale, 
pentru bunăstarea și ferici
rea sa.

Sub conducerea încercată a 
partidului s-au obținut mari 
victorii pe calea industrializă
rii socialiste a țării, a trans
formării socialiste a agricul
turii. a înfăptuirii revoluției 
culturale. An de an a crescut 
nivelul de trai material și cul
tural al celor ce muncesc.

„Demonstrația voastră arată forța 
uriașă a socialismului"

Tinârul acesta blond, 
înalt, se află pentru 
prima oară într-o țară 

socialistă. Totul il uimește 
prin noutate și frumusețe. 
Tălăzuirea nesfârșită a coloa
nelor îi incintă privirea și il 
entuziasmează. Aplaudă me
reu cu o căldură ce dezmin
te legenda despre răcea'a 
englezească. Stan Wilkes, 
muncitor din Newcastle, 
membru al Comitetului na
țional al Ligii Tineretului 
Comunist din Anglia, ne măr
turisește ca pentru prima 
oară — aci pe pămintul pa
triei noastre — vede cu ochii 
lui socialismul, mărețele 
sale realizări. Despre de
monstrația de 23 August la 
care asistă îi este greu să 
selecționeze impresiile. Tot 
ceea ce vede îi stirnește ad
mirația și bucuria.

— M-au impresionat pină 
la lacrimi pionierii. Fețele 
lor spun cel mai mult Pe 
fețele lor se poate vedea nu 
numai bucuria unei vieți fe
ricite, ci și încrederea că cei 
ce au grijă de ei le asigură 
un viitor 'minunat. De altfel 
i-ncrederea într-un viitor plin 
de frumusețe și bună stare 
a stăpînit pe toți demonstran
ții. Demonstrația voastră a- 
rată forța uriașă a socialis
mului. Voi păstra totdeauna 
amintirea acestei zile, ce îmi 
va fi un imbold în lupta 
noastră pentru pace, înțele
gere între popoare, pentru o 
viață mai bună de care să 
se bucure cei ce muncesc...

In tribună înbîlnim pe mem
brii delegației Comsomolului 
care au participat la cl III- 
!ea Congres al U.T.M, II ru

locuri, aduce peste ani ne
clintita voință de luptă a 
brațelor tari, muncitorești 
liotărite de a apăra drep
turile cucerite.

în cîntec și dans munci- 
torii-artiști amatori dezvă
luie comorile artistice ale . 
folclorului nostru, ale po
porului frate sovietic.

Alături de ei urcă pe po
dium artiști de la Teatrul 
de estradă „C. Tănase", din 
Ansamblul folcloric de cîh- 
tece și dansuri al Sfatului 
Popular al Capitalei etc.

„Vad zilele, trepte spre | 
miine suind... / Căci astăzi j 
sint liber, pe liber pămînt, ' 
/ Partidul mi-c scut și tă- ' 
rie ! Și-n holde, furnale și | 
sonde ascult / Doar cînte
cul tău, bucurie11 — un imn I 
de slavă patriei libere, 
partidului, iubit conducă
tor — răsună pînă noaptea 1 
tirziu pe estradele din pie
țe, parcuri și păduri. Oa- j 
menii muncii sărbătoresc 
măreața zi a Eliberării pa- I 
triei.

FLORICA POPA

A devenit tot mai puternică 
alianța muncitorească-țără- 
nească. S-a cimentat și mai 
mult unitatea și prietenia fră
țească dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale, s-a în
tărit continuu statul nostru 
democrat-popular.

însuflețit de mărețele per
spective ce i se deschid, po
porul nostru a trecut la desă
virșirea construcției socialiste. 
In înfăptuirea acestei opere, 
noi ne bucurăm de puternicul 
sprijin pe care ni-l acordă 
Uniunea Sovietică, de roadele 
colaborării și întrajutorării 
frățești dintre țara noastră și 
celelalte țări ale lagărului so
cialist.

Prietenia și alianța indes
tructibilă cu Uniunea Sovieti
că și cu popoarele celorlalte 
țări socialiste, întărirea con
tinuă a unității și coeziunii 
lagărului socialist-— stau ia 
temelia politicii externe a 
partidului și guvernului nos
tru.

Poporul romîn aduce contri
buția sa la lupta pentru men
ținerea și întărirea picii in 
lume, pentru rezolvarea pe 
cele pașnică a tutoiroi* proble
melor internaționale litigioase, 
prcnunțindu-se cu hotirire 
pentru dezarmarea generală și 
totală.

Statul nostru promovează 
cu consecvență principiile 
coexistenței pașnice și colabo
rării internaționale cu toate 
țările, indiferent de orindui- 
rea lor socială. Pentru oame
nii muncii din țara noastră 
constituie un puternic izvor 
de încredere faptul că, în epo
ca actuală, cind raportul de 
forțe pe arena internațională 
s-a schimbat radical in favoa
rea socialismului și păcii, s-a 
creat posibilitatea preîntâmpi
nării unui nou război mon
dial. \ s.

Partidul, guvernul, - poporul 
nostru nu trec însă cu vede
rea existența cercurilor impe
rialiste agresive, care continuă 
goana înarmărilor, mențin și 
dezvoltă baze militare, se de

găm pe tovarășul Vadim Pe- 
trovici Loghinov, secretar al 
C.C. al Comsomolului din 
U.R.S.S., să ne împărtășească 
impresiile despre demonstra
ția de 23 August.

— Sint fericit că venind la 
Congresul U.T.M. am avut 
posibilitatea să particip și Ic 
această înălțătoare manifes
tare. Este o demonstrație mi
nunată a entuziasmului, a 
bucuriei de viață, a încrede
rii in socialism a poporului 
romin. M-a impresionat mo
dul avintat in care sutele de 
mii de demonstranți iși afir
mă hotărirec de a lupta spre 
a da viață mărețului program 
stabilit de Congresul partidu
lui. întreaga demonstrație

In tribună, de vorbă cu oaspeți de peste hotare
vădește fidelitatea poporului 
romin, recunoștința sa pro
fundă față de partidul clasei 
muncitoare, Partidul Munci
toresc Romin. Pentru noi, oa
menii sovietici, cu fost miș
cătoare dovezile de dragoste 
față de Uniunea Sovietică. 
Poporul romin și-a afirmat 
astăzi încă o dată hotărî rea 
de a lupta pentru întărirea 
unității lagărului socialist, 
pentru victoria cauzei păcii 
și socialismului...

Un tînăr negru privește a- 
tent oceanul omenesc care 
se revarsă în piața Stalin. 
Facem cunoștință : oaspetele 
nostru este unul din conducă
torii organizației de tineret 
din Guineea — Diane Ama
dou, responsabil al Comite
tului regional Kindia’ al 
J.R.D.A.

— Impresiile mele ? Le "pot.

„Ceea ce făurim, apărăm cu 
propriile noastre brațe, cu 
brațele care au înfăptuit 
insurecția armată" — par a 
spune figurile dirze ale ce
lor din gărzile muncitorești.

dau fățiș la acte provocatoare 
împotriva țărilor socialiste și 
a altor țări iubitoare de pace. 
De aceea, Republica Populară 
Romină, militînd cu toate for
țele pentru apărarea consec
ventă a păcii, iși menține me
reu trează vigilența față de 
uneltirile agresive ale impe
rialiștilor.

Armata noastră populară, 
făurită și educată de partid, 
stă neclintit de strajă indepen
denței și suveranității patriei 
noastre, cuceririlor revoluțio
nare ale oamenilor muncii. Îm
preună cu armatele celorlalte 
state participante la Tratatul 
de la Varșovia, Forțele Arma
te ale Republicii Populare Ro
mine îndeplinesc nobila misi
une de apărare a securității și 
integrității țărilor socialiste și 
a cauzei păcii.

Sărbătorind cea de-a 16-a a- 
niversare a eliberării de sub 
jugul fascist, oamenii muncii, 
strins uniți in jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn și al Comi
tetului său Central, in frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, iși consacră întrea
ga lor putere de muncă, ener
gia creatoare, inițiativa și ta
lentul pentru îndeplinirea 
prevederilor planului de 6 ani, 
măreț program de luptă pen
tru continua înflorire a scum
pei noastre patrii.

— Trăiască 23 August, ziua 
eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist!

— Trăiască puternicul lagăr 
socialist — bastionul de neclin
tit al păcii și socialismului, in 
frunte cu Uniunea Sovietică!

— Trăiască Partidul Munci
toresc Romîn, conducătorul 
încercat al poporului, organi
zatorul și inspiratorul tuturor 
victoriilor noastre !

— Trăiască Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romin!

— Trăiască Guvernul Repu
blicii Populare Romine !

— Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie — Re
publica Populară Romină !

sintetiza în cuvîntul încîntare. 
Este un tablou încintător. Mi 
se pare cu atît mai minunat
cu cit pentru prima oară asist 
la o asemenea manifestare 
intr-o țară de 
populară. M-au

democrație 
entuziasmat

pionierii, gărzile muncitorești, 
coloanele oamenilor muncii. 
Cit de grăitoare sint pancar
tele cu realizări in muncă.
Ele vorbesc despre abnegația 
poporului romîn, despre suc
cesele sale. Nu sint de mult
in București, dar demonstra* 
ția aceasta imi confirmă pri
mele impresii pe care mi 
le-am format despre țara 
voastră văzind mărețele con
strucții ce împodobesc Bucu
reștii. Aveți o țară înflori

toare și un popor care mun
cește entuziast.

Suar Suroso, prim-vice- 
p reședințe al Federației Mon. 
diale a Tineretului Democrat, 
ne declară :

— Această demonstrație 
este o demonstrație a păcii 
și muncii creatoare. Poporul 
romîn a obținut succese im
presionante în anii care au 
trecut de la eliberarea sa. 
Demonstrația de astăzi do
vedește hotărirea poporului 
romîn de a merge mai de 
parte pe drumul pe care l-a 
ales, drumul socialismului, și 
de a înfăptui uriașul program 
de dezvoltare economică. In 
același timp demonstrația a 
arătat solidaritatea poporului 
și tineretului vostru cu toți 
acei care luptă pentru 
triumful păcii, al coexistenței 
pașnice.

Recepfia de la Consiliul 
de Miniștri

(Urmare din pag. l-a)

Garcia Moritan ; R. D. Ger
mane — Henry Bringmann ; 
Franței — Jean du Boisberran- 
ger ; R. P. F. Iugoslavia — 
Luka Soldic ; R P. D. Coreene 
— Kim Ze Bon și alți membri 
ai corpului diplomatic.

La recepție au luat parte de

(Urmare din pag, l-a)

ci tor : „ uzinele, șantierele, 
blocurile, ogoarele, școlile, tot 
ceea ce făurește mina și min
tea celor ce muncesc, le vom 
apăra de orice dușman".

Așa cum miile de munci
tori Înarmați, îmbrăcați în sa
lopete albastre, iși dau sin
guri răspunsul: ,.Ceea ce fău
rim, apărăm cu propriile noa
stre brațe, cu brațele care au 
înfăptuit insurecția armată și 
au luat pentru totdeauna pu
terea".

Apoi marea piață se des
chide cu larghețe în fața șu
voiului uriaș al coloanelor de 
oameni ai muncii- Nu ca un 
contrast, ci firesc, ca o sub
liniere a înaltei sale frumu
seți, manifestația plină de vi
goare și robustețe a miilor și 
miilor de muncitori, țărani și 
intelectuali o deschide o fe
tiță de 6 anișori. Ea a vestit 
cu două stegulețe, pe care le-a 
fluturat cu grație și gingășie 
că în curînd aici. în piață, vor

Marea paradă militară 
și demonstrația oamenilor muncii 

din Capitală

INFORMAȚII
Potrivit unei comunicări te

legrafice de la centru Mosco- 
va-Cosmos, primită la Obser
vatorul astronomic din Bucu
rești al Academiei R. P. Ro
mine, racheta purtătoare a 
celei de-a doua nave cosmice 
sovietice trece deasupra țării 
noastre în seara de 25 august 
ora 19.54 în direcția sud-vest 
azimut 55 grade, înălțime 44 
grade deasupra orizontului, 
iar la orele 19.56 în direcția 
sud azimut 350 grade înălți

Balogh Istvan, secretar al 
C.C. al U.T.C. din R. P. Un
gară, ne împărtășește impre-, 
siile sale despre demonstra
ție :

— Marea manifestație de 
23 August arată încrederea 
poporului romîn in justețea 
politicii partidului marxist* 
leninist — Partidul Muncito
resc Rcmîn. Cită forță, entu
ziasm, bucurie de viață,., Po
porul romîn este hotârît să 
realizeze cu succes sarcinile 
trasate de Congresul partidu
lui. In numele tineretului 
maghiar urez tineretului frate 
romîn mult succes în lupta 
pentru traducerea in viață a 
sarcinilor mărețe ce i-au fost 
puse in față de partid. Tine- 

rîi maghiari vad in tinerii 
romîni pe frații lor și ne stră
duim neîncetat ca prietenia 
noastră să fie veșnică șl de 
nezdruncinat.

Asa’D Ai-Shabibi, membru 
al Comitetului executiv al 
Federației Tineretului Demo
crat din Irak, ne spune că de
monstrația ție 23 August ii 
inspiră un srmțămînt de înal
tă apreciere față de poporul 
romîn.

— Demonstrația este îneci 
o dovadă a forței Romîniei 
populare. Fețele zîmbitoare 
ale oamenilor care manifes
tează vorbesc despre ferici
rea poporului romîn, despre 
viața sa noua, despre dorin
ța sa de pace...

Din Cipru a venit printre 
noi Mihalis Olimbios, secre 
tar general al Uniunii Tine
retului Democrat Unit. 

asemenea oaspeți de peste ho, 
tare.

In timpul recepției preșe
dintele Consiliului de Miniț- 
tri al R. P. Romine, tovarășul 
Chivu Stoica, a rostit un toast.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o ațmosferă cordială, prie
tenească.

(Agerpres)

demonstra oamenii muncii- 
stăpînii, patriei socialiste, ai 
tuturor bunurilor materiale și 
spirituale, făuritorii belșugului 
și frumuseții acestor plaiuri.

Și vreme de mai multe ore, 
oamenii muncii au trecut prin 
piață. Au venit aici cu chipul' 
rile și sufletele pline de bucu
rie,- cu flori și cu grafice, cu 
care alegorice, cu chipurile 
fruntașilor in muncă, cu pă
duri de steaguri — uriașă și 
pitorească oglindă a gîndurilor 
și faptelor sale. Uriașele co
loane au venit ca în trecerea 
de cîteva clipe prin fața tri
bunelor să-și arate bucuria șf 
încrederea în partidul iubit, în 
înțelepciunea și clarviziunea 
lui, să-și exprime hotărirea de 
a înfăptui cu însuflețire ?i dă* 
ruire marile sale planuri care 
vor desăvîrși pe pămîntul ță
rii, la oraș și la sat, construc
ția socialismului și vor aduce 
zorii de aur ai comunismului;

ION BAlEȘU

mea 16 grade deasupra ori
zontului.

Racheta purtătoare se pre
zintă ca o stea strălucitoare 
vizibilă cu ochiul liber.

■fr
Aseară pe stadionul Repu

blicii din Capitală echipa de 
fotbal Dinamo București a în- 
tîlnit echipa maghiară Honved 
Budapesta. Victoria a revenit 
fotbaliștilor de la Dinamo cu 
scorul de 4—0.

(Agerpres) *

— Este o priveliște mărea
ță — ne spune el. Mă impre
sionează bucuria poporului, 
entuziasmul său, încrederea 
în măreția zilei de mîine. 
Pentru noi, care luptăm pen
tru reala, independență a Ci
prului, această demonstrație 
este un izvor de tărie și de 
încredere în victoria cauzei 
noastre drepte.

Pe Nishizawa Shunici, 
membru ai C.C. al Ligii Tine 
retului Democrat din Japonia, 
l-a impresionat totul.
- Pionierii, gărzile munci

torești, ‘ coloanele celor ce 
muncesc - absolut totul m-a 
entuziasmat. Demonstrație 
este o mărturie a înaltei con- 
științe politice a maselor 
largi ale poporului romin, a 
convingerii lor profunde că 
drumul pe care pășesc este 
drumul cel bun. Urez tinere
tului romîn succese din 73 în 
ce mai -mari în munca sa...

o derigrație lui 
Fompea Colajanni, vice pre
ședinte al Adunări: regionale 
a Sicii iei.

— Această grandioasă mo 
nifestare - ne declară, oaspe. 
tele italian — constituie prin 
prospețimea, veselia ei, prin 
avintul care o ccracterizea 
ză, o expresie a forței ne.it 
orinduiri sociale din Ram'nia. 
Participarea tineretului este 
mai ales impresionantă și re
levă legăturile vii si profun
de care unesc pe tineri cu 
tradițiile cele mai nobile ale 
luptei poporului romin, Po, 
porul romîn, sărbătorind astăzi 
victoriile sale, face ca vjitoru’ 
său să se contureze luminos, 
bogat jn speranțe și proiecte 
mărețe care se vor realiza

EUGENIU ODREA



TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIUDEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER. 
Președintele Prezidiului Mani Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine 
Tovarășului CHIVU STOICA. 

Președintele Consiliului de Miruștri 
al Republicii Populare Romine

Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidu

lui Comunist Bulgar, al Prezidiului Adunării 
Populare, al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, în numele poporu
lui bulgar vă felicităm d:n suflet pe dv și in 
persoana dv. întregul popor romin frate cu 
prilejul sărbătorii naționale — cea de-a 16-a 
aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Sub conducerea înțeleaptă a gloriosului 
Partid Muncitoresc Romin, bizuindu-se pe a- 
jutorul dezinteresat al marii Uniuni Sovietice 
pi în colaborare frățească cu celelalte țări so
cialiste, în cei 16 ani care au trecut oamenii 
muncii din Republica Populară Romină au 
obținut succese minunate in construcția so
cialistă.

In anii puterii populare s-au dezvoltat im
petuos forțele de producție ale țării. Repu
blica Populară Romînă a obținut mar cuce
riri în dezvoltarea industriei sale nrma'e. 
în transformarea socialistă a agricultur .. in 
ridicarea nivelului cultural și de trai ai po
porului ei. Republica Populară Rcmină duce 
în mod consecvent o politică externă iubi
toare de pace, aplicind principiul lesinist al 
coexistenței pașnice a Matelor cu orinduiri 
sociale diferite. împreună eu întregul iasăr 
socialist și cu a'te forțe iub toare de race 
Partidul Muncitoresc Romin și G-jverow1 Re
publicii Populare Romine luptă necontenit 
pentru slăbirea încordări: - e—= ■ • re-i-
tru dezarmarea generală și totală. r-
staurarea unei păci trainice in întreaga Iubm.

Poporul bulgar se bucură in mc-d s.rcer de 
victoriile repurtate de poporul frate roata ia 
lupta pentru construirea sociausmu.u: Sirtem

bucuroși să gnbtedea faptul că e de zi se 
dezvoltă și se intărere prietenia frățească 
dmtre poporul bolxsr si poporul romin ba
rata pe comun.tarea scepurdor urmărite ce 
partidele r. popoarele noastre, fideliiatea lor 
nestrâm.-tată fata de învățătura marx^t-le- 
nmiști Legate prcstr-o peteteme frățească și 
indestructibuă. popoarele R. P Bulgaria și 
R. P. Rodine pășesc cs încredere pe calea 
construirii socual.smuiu si ÎF aduc contribu
ția la cauza bftărim: peter.: agt-uiu socia
list, in frunte eu Marea r,-™. Scvtedcă.

In această z> mf-eatâ pentru țara dv. vă 
transmitem dv, c-a*. tevarăs-, mtregv u: po
por ronta șt Partidul^ Mssctcresc Rocrun 
— condneăserai aba gkarâe de tape*. fefidtk- 
rile noastre eccdua'e n prtetesesc s> urlr.le 
frățești pentru n<x * nsari succese ia con
struirea soc-al -griuiu.. la 1-Pia perora întări
rea umtăt:: lagăr-.-, anca g. pentru instau
rarea une pic: tra-mce ia tnmeaga luase.

Trăiască pr.eten.a frățească de aiul eaei- 
nat dintre popoarele tri-gar s retain.

ANTON ILGOV.
PresedraMe CeasăUclai de Miais*ri 

al RepaMkii Fnpalire Balgaria 
Mia. 8 aaras IM»

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER. 

Președintele Prezidiului Maru Adunări Naționale 
a Re public u Populare Romine 
Tovarășului CHIVU STOICA. 

Președintele ConsiLului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

București
Dragi tovarăși,
De ziua celei de-a 16-a aniversări a e_ne- 

rării Romîniei de către eroica Armată Sovie
tică, in numele tuturor nsmrnîlnr muncit 
din Republica Socialiști Cehoslovacă, al Co- 
miteti iLii Central al Parrid-lu: Ccsmm.st dtn 
Cehoslovacia, al Guvernului BepuHăcii Socta- 
liste Cehoslovace și in muncăe uusUu, trimi
tem Comitetului Central al Partduîui Mun
citoresc Romin. Guvernului, Freztd.ulu. Ma
rii Adunări Naționale si tntrecului popor 
muncitor al Republicii Populare Boer.lne cele 
mai sincere salutări *i felidtAri tovMaoti-

In această zi însemnată, felicităm petrc-ul 
romin, care, sub conducerea Part iu-m Mun
citoresc Romin, a obținut succese remarca
bile în dezvoltarea economică și culturală a 
țării sale.

Poporul cehoslovac, cu sinceră bucurie. sa
lută realizările poporului frate romin Sin tem 
convinși că hotăririle celui de-sl 111-lea Cec- 
gres al Partidului Muncitoresc Romin, care a 
trasat sarcina desăvirșirii construirii soeialis- 
mului în Republica Populară Romină. var S 
îndeplinite cu succes. Prieter iC.-i’i? "• 
rele cehoslovac și romin se bazează pe cola

borarea fructuoasă ale cărei rezultate contri
buie ia dezvoltarea țărilor noastre Sîntem 
convinși că această colaborare se va dezvolta 
F pe viitor, iar prietenia noastră se va 
adina.

B.i_:adi-r.e pe prietena și eliberatoarea 
noastră comună. Uniunea Sovietică, prin prie
tenia noastră, noi vom contribui la întărirea 
unității întregului lagăr social.st și Ia conso- 
Ldarea coexistenței pașnice între popoare.

Cu prileju' sărbătorii șatena le a patriei 
voastre, vă urăm drag: tovarăși dv. și intre- 
t-Dc. popor muncitor al Bepabiici Pcpu.are 
Rare ne multe succese pe calea desăvirșirii 
i'.rs'-'ucțjee m vz piei—= Si succese eco- 
tmae ta eforturile noastre cccrme, pentru 
roentxerea și tatărirea păru ta tatreaga

ANTONIN NOVOTNT.
Prim-seeresar al CC. ai P C. din Cehoslovacia 

presediateie
RegabUcii Serialisle Ceksslsvace

VILIAM SIROKI.

Mesajul 
lui N. S. Hrușciov 

adresat 
participanților 
la Olimpiadă

MOSCOVA 24 (Agerprw). - 
TASS transmite: Președintele 
Ccnsilix^ui de Miniștri al 
U_RSS^ N. S. Hrușciov, a a- 
dresa; un mesaj participanți- 
.or la cea de-a 17-a ediție a 
.’ocur^oc Olimpice, care se 
deschide la 25 august in capi
tala Italiei.

Fie ca cea ce-a 17-a ediție 
a Joeuriîor Olimpice sA con- 
tribine Ia ir.’Anrea continuă a 
legăturilor frățești dintre spor- 
txvd diferitelor țări, se spune 
in mesaj.

în numele guvernului Uniu
ni. Sovietice și in numele său 
personal. N. S. Hrușciov sa- 
lută pe reprezentanții tinere
tului sportiv din lume.

Gmrenral sovietic, se spune 
m mesaj, acorda o mare în
semnătate latilnirilor sportivi
lor din d.ferite țăii și le acor
dă un sprijin multilateral Sîn
tem convinși ci cea de-a 17-a 
ediție a Jccurilcr Olimpice va 

un rcu pas pe ca’ea 
te’Ar.rti încrederii și țcieteniet 
âmue popoort.e tuturor țări
lor.

-----•------

Evenimentele 
din Laos

LONDRA 24 (Agerpresl - 
cum transmite agenția 

Reuter, in Laos au început 
tratative intre comandamen
tul trupe'or guvernamentale 
îi re-mezentanți ai generalu- 
hii Noaaran în scopul ..elabo
rări: d» măsuri pentru reor
ganizarea marelui »tat major 
al armatei*.

Pr.mul ministru Suvanna 
Fumma a declarat la 24 au
gust că de îndată ce militarii 
vo? ajunge Ia un acord, va 
fj convocată Adunarea Națio
nală pentru a hotărî crearea 
unui ..guvern al unității na
ționale*.

★
LONDRA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite: Potrivit ști
rilor sosite din Laos, un deta
șament contrarevoluționar nu- 
mărind 50C de oameni a ocu
pat portul Sanakarm pe flu
viu Mekong (situat aproxima
tiv Ia tOO km. de capitala 
Laosului). Această localitate a 
fost ocupată în timp ce primul 
ministru Suvanna Fumma du
cea tratative cu generalul 
rebel Nosavan. La tratative a- 
eesta din urmă promisese că 
nu va întreprinde nici un feî 
de acțiuni militare împotriva 
noului guvern.

Sărbătorirea zilei 
de 23 August peste hotare

UNIUNEA SOVIETICA

MOSCOVA 24. — Corespon
dentul Agerpres transmite: La 
23 August, cu prilejul sărbăto
rii naționale a Republicii 
Populare Romîne — cea de-a 
16-a aniversare a eliberării 
țării de sub jugul fascist, am
basadorul R. P. Romîne la 
Moscova, Nicolae Guină, a 
oferit o recepție la care au 
participat Anastas Mikoian, 
Dmitri Poleanski, Mihail Sus
lov, Piotr Pospelov, precum și 
Vladimir Novikov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S, și alte per
sonalități.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială și prie
tenească.

MOSCOVA 23. - Presa so
vietică din 23 august publică 
numeroase materiale consacra
te celei de-a 16-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist.

Sub titlul „Romînia pe 
dramul desăvîrșirii construc
ției socialiste”, ziarul „Pravda* 
publică un amplu articol sem
nat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R. Articolul este însoțit 
de o fotografie a noului car
tier de locuințe din București, 
Floreasca. In ziarul „Izvestia- 
a apărut articolul tovarășului 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, intitulat „Umăr la 
umăr*. .

R. P. BULGARIA

SOFIA 24 (Agerpres). — 
BTA transmite : La 23 August 
ambasadorul extraordinar și 
ministrul plenipotențiar al 
R. P. Romîne în R. P. Bulga
ria. Mihail Roșianu, a oferit o 
recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Romîniei — a 16-a 
aniversare a eliberării țării de 
sub jugul fascist

La recenție au participat 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bulga
ra, Dimităr Ganev, generalul 
de armată Ivan Mihailov, 
prm-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru 
al Apărării Naționale al R. P. 
Bulgaria,

R. P. UNGARA
< I 

BUDAPESTA 24 (Agerpres).
— In seara zilei de 23 August 
cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a eliberării patriei 
noastre ambasadorul R.P.R. la 
Budapesta. Vasile Pogăceanu, 
a oferit o recepție pe insula 
Margareta. Au pârtie:oat Auro 
Antal. Biszku Bela. Kiss Ka- 
roly. Marosan Gyorgy. Ronai 
Sandor, membri ai Biroului 
Politic al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

R.P. CHINEZA
A

PEKIN 24 (Agerpres). - 
China Nouă transmite : In 
seara zilei de 23 August, cu 
prilejul celei de-a 16-a ani
versări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, Ion Baș- 
chiru, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.P.R. la Pekin, 
a oferit o recepție care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială. Au participat Ciu De, 
președintele Comitetului Per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P- 
Chineze, Si Ciun-siun și Li 
Sian-nan — vicepremieri, Șăn 
Țiun-ju — locțiitor al preșe
dintelui Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga 
Chină.

R. D. GERMANA
i

BERLIN 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 Au
gust a avut loc în sala de 
r'-arpioră a Casei Ministerelor 
din capitala R. D. Germane 
un cocteil oferit de însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne, Petre Iosif. Au 
participat H. Rau, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., n țmbru în 
Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G.,

LA O.N.U.

NEW YORK 24 (Agerpres).-* 
La 23 August, Silviu Brucan — 
reprezentantul permanent al 
R. P. Romîne la O.N.U. - a 
oferit o recepție la Misiunea
R. P.R. Au participat șefii mi
siunilor Afganistanului, Alba
niei. Australiei, Austriei, Bra
ziliei, Bulgariei. Cambodgiei, 
Ceylonului, Canadei. Cubei, 
Cehoslovaciei. Danemarcei, E- 
tiopiei, Finlandei, Guatemalei, 
Ungariei, Irlandei, Indoneziei, 
Iranului, Irakului. Japoniei, 
Iordaniei. Libanului. Libe
riei. Mexicului, Norvegiei* 
Pakistanului, Statului Pana
ma, Perului, Filipinelor. Polo
niei, Sudanului. Suediei, pre
cum și reprezentanți ai mi
siunilor Tailandei, Turciei* 
U.RS.S., R.A.U., Angliei,
S. U.A., Venezuelei, Iugosla
viei.

S.U.A.

WASHINGTON 24 (Ager
pres). — Cu prilejul celei de-a 
16-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist, 
ministrul R.P.R. la Washing
ton, George Macovescu, a ofe
rit în seara zilei de 23 August 
o recepție la legația R. P. Ro
mîne. Au participat Frederick 
H. Mueller, ministrul Comer

Ftesed-ste-e Getersalai 1. S. Cehoslovace

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU DEJ.
Prim-secretar al Comitet-lui Central

al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER. 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIUDEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

țului, Livingston T. Merchant, 
secretar adjunct al Departa
mentului de Stat, Robert 
Thayer, asistent special al se
cretarului de stat pentru co
ordonarea schimburilor Est- 
Vest, Foy Kohler, secretar de 
stat adjunct pentru afacerile 
europene, Bradely Fisk, ad
junct al secretarului comerțu
lui, Wiley Buchanan, șeful 
Protocolului din Departamen
tul de Stat, Harold Cvedeler 
și Frank Siscoe, directori în 
Departamentul de Stat.

ANGLIA

LONDRA 24 (Agerpres)- — 
A 16-a aniversare a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist 
a fost sărbătorită intr-un ca
dru festiv de Asociația de 
prietenie Anglia-Romînia. Cu 
acest prilej au vorbit Edgar 
Young, vicepreședinte al aso
ciației, și Petre Bălăceanu, mi
nistrul R- P. Romîne la Lon
dra.

FRANJA
l

PARIS 24. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Cu 
prilejul zilei de 23 August, 
sărbătoarea națională a po
porului romin. ministrul Re
publicii Populare Romîne în 
Franța, C. Nicuță, a oferit 
o recepție in saloanele Le
gației romîne din Paris. 
La recepție au participat re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al Franței 
și ai Ministerului pentru pro
blemele economice, Armango, 
vicepreședinte al Senatului, 
Francois Billoux, secretar al 
Partidului Comunist Francez.

PARIS 24 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 23 Au
gust, ministrul Republicii 
Populare Romîne în Franța, 
C. Nicuță, a rostit o cuvîntare 
la posturile de radio franceze 
„France 1“, cu prilejul celei 
de-a 16-a aniversări a eliberă
rii Romîniei de sub jugul fas
cist.

GRECIA

ATENA 24 (Agerpres). — 
La 23 August însărcinatul eu 
afaceri al R.P. Romîne la 
Atena, Radu Comșa, a oferit 
o recepție în cinstea celei de-a 
16-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist. 
La recepție au participat cca. 
300 persoane printre care Ia- 
tridis, care a prezentat felici
tările regelui Greciei. Xanto- 
poulos Palamas, director ge
neral în Ministerul Afacerilor 
Externe. Himarios, directorul 
Direcției politice din Mini
sterul Afacerilor Externe, N. 
Farmakidis, subsecretar de 
stat' la Ministerul Industriei, 
general K. Ventiris, aghiotant 
regal, A. Tsukalas, primarul 
Atenei. Dendidakis, primarul
Pireului, viceamiralul Kiosses, 
adjunctul șefului statului ma
jor al marinei.

Situația 
din Congo
LEOPOLDVILLE 24 (Ager

pres). - După cum anunță co
respondentul din Kamina (ba
ză militară belgiană in Con
go) al ageittiei Reuter, colonel 
Remy van Laerde, comandan
tul trupelor belgiene de la a- 
ceastă bază, a declarat cores
pondenților străini : „Nu in
tenționez să plec de aici“-

Potrivit știrilor transmise da 
agenții străine, trupele belgie
ne nu numai că nu intențio
nează să plece din Congo dar 
continuă să desfășoare acțiuni 
militare active împotriva lup
tătorilor pentru independența 
națională a tinerei republici.

După cum anunță corespon. 
dentul din Eiisabethville (pro
vincia Katanga) al agenției 
France Presse, parașutiști bel
gieni au săvîrșit în orașul Al
bertville un atac Împotriva 
congolezilor adversari ai ma
rionetei belgiene Chombe.

Pe de altă parte colonialiștii 
continuă să depună eforturi 
pentru scindarea Republicii 
Congo, folosind în acest scop 
pe marionetele lor. Astfel, 
după cum anunță corespon
dentul din Bakavaga (Congo 
de sud) al agenției Reuter, 
Kalonji, omui imperialiștilor, 
care a format acum zece zile 
„statul miner independent" în 
provincia Kasai a declarat că 
a cerut lui Chombe ajutor mi
litar Împotriva guvernului 
central al Republicii Congo. 
Vom căuta, a spus Kalonji, să 
obținem ajutor de la orice ța
ră, inclusiv Belgia. El a de
clarat că are de gind să for
meze o legiune străină.

----- •—Ț~

Deschiderea 
Tîrgului internațional 

de la Izmir
ANKARA 24 (Agerpres).

La 20 august a avut loc des
chiderea oficială a Tîrgului 
Internațional de la Izmir. 
Fftst’vitatea deschiderii a avut 
loc în prezența lui Gemal 
Gursel. șeful statului și gu
vernului turc, și a altor per
soane oficiale. între țările 
participanta la tirg se numără 
și R. P. Romină cu un pavi
lion propriu cuprinzînd o 
variată aramă de exponate in 
special din sectorul industriei 
constructoare de mașini, sec
torul chimic și industria u« 
șoară.

Pavilionul romînesc a fost 
vizitat de către Gemal Gursel, 
șeful statului și guvernului 
turc, care s-a interesat îndea
proape de exponatele prezen
tate, apreciind în mod pozitiv 
realizările industriei romî- 
nești. în primele zile, pavilio* 
nul R. P. Romine a fost vizi
tat de un numeros public, în 
centrul atenției aflindu-se 
mașinile-unelte, tractoarele, 
motoarele și transformatorii 
electrici, standurile de confec
ții, tricotaje, sticlărie etc.

V

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER.
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine 
Tovarășului CHIVU STOICA.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

Barez ești 
baza mărețul— principiu a! internațiocali»-

Tovarășului CHIVU STOICA. 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
București

In numele Partidului Comunist Chinez, al 
Guvernului Republicii Populare Chineze și al 
poporului chinez, transmitem felicitări fră
țești Partidului Muncitoresc Romin, Guver
nului Republicii Populare Romine și poporu
lui romin cu ocazia celei de-a 16-a aniversări 
a eliberării Romîniei.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și a guvernului Republicii Populare Ro
mine, poporul romin a obținut succese uriașe 
în construcția socialistă.

In prezent economia națională a Romîniei 
se dezvoltă impetuos Planul de 6 ani de dez
voltare a economiei naționale pe anii 1960- 
1965 și programul economic de perspectivă, 
adoptate la Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romin, au ridicat și mai mu'.t 
entuziasmul poporului romin și au întărit în
crederea lui în cauza construirii socialismu
lui.

Poporul romin a adus o contribuție uriașă 
la lupta pentru apărarea păcii in lumea în
treagă, împotriva politicii de agresiune și răz
boi dusă de imperialism. In ultimii ani prie
tenia frățească dintre China și Rominia, pre
cum și relațiile de colaborare și ajutor reci
proc dintre țările noastre s-au dezvoltat pe

mului proletar. Aceasta va contribui neapărat 
la înflorirea cauze șomaiismulu: in cele două 
țări ale noastre și la întărirea puterii lagăru
lui socialist ta frunte cu Uniunea Sovietică.

Urăm popor: "ta romin noi r- mari succese 
în lupta pentru «mstririrea șocalismului, 
pentru apărarea păch in întreaga lume și 
pentru progresul omenirii.

Trăiască ta veci prietenia frățească dintre 
popoarele Chine: și Rom iniei.

MAO TZE-DCV 
Președintele Ceodtetolai Central 
al Partidului Comunist Chinez

UT ȘAO-TI.
Președintele Republicii Populare Chineze

CTC DE.
Președintele Comitetului Permanent

Ia numele Prezidiului Republicii Populare 
t'r.gare. al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc și al în
tregului popor maghiar, vă transmitem dv. 
și poporului Republicii Populare Romine un 
fierbinte salut și urări de bine cu prilejul 
marii sărbători naționale a Republicii Popu
lare Romine, a 16-a aniversare a eliberării 
țării.

Ir. această zi poporul nostru împreună cu 
poporul frate romin sărbătorește și se bucură 
de succesele uriașe de însemnătate istorică 
obținu'e de oamenii muncii din Republica 
Populară Romină de la eliberare in domeniul 
construcției socialiste a țării sale.

Prietenia dintre popoarele noastre este de 
nezdruncinat.

Pe noi toți ne bucură în mod sincer faptul 
că colaborarea dintre țările noastre se dez
voltă ta spiritul internaționalismului proletar

TELEGRAMA REGELU!

șl sub semnul ajutorului reciproc frățesc și 
dezinteresat, devenind tot mai rodnică. Aceas
ta contribuie la munca constructivă socialistă 
a popoarelor noastre și la întărirea continuă 
a unității și forței lagărului socialist condus 
de Uniunea Sovietică.

Urăm și pe viitor mari succese poporului 
frate romîn in construirea patriei sale socia
liste și în lupta pentru întărirea păcii.

ISTVAN DOBI, 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

JANOS KADAR, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
J 

FERENC MtîNNICH, 
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănesc 
al Republicii Populare Ungare

DANEMARCEI

Conferința de presă 
de la Academia de Științe 

a U. R. S. S.

*1 Adunării Reprezentanților populari 
din intreașa Chină

CIC EN-LAI. 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 

* * Republicii Populare Romine

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

al Partidului Muncitoresc Romin 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER. 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 
Tovarășului CHIVU STOICA, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

București

București

Cu prilejul sărbătorii nation ale rog pe Excelența Voastră să primească sincerele melfl 
felicitări. _________ _ _

Copenhaga. FREDERIK R,

Cu prilejul sărbătorii naționale a Repu
blicii Populare Romine — a 16-a aniversare a 
eliberării» — vă trimitem dv., dragi tovarăși, 
și prin dv. poporului romin frate cele mai 
bune urări și felicitări cordiale din partea 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Populare Polone, precum ' 
și din partea poporului polonez.

Poporul polonez participă din toată inima 
la această sărbătoare înălțătoare pentru Re
publica Populară Romînă și împreună cu 
poporul romîn se bucură de mărețele sale 
succese obținute în dezvoltarea economiei șl 
culturii naționale. Aceste succese istorice re
prezintă rodul muncii pline de abnegație a 
oamenilor muncii din Republica Populară Ro
mînă, care, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, pășesc cu hotărire pe drumul 
socialismului.

îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul 
al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn 
va contribui la întărirea continuă a puterii 
economice a Romîniei* la ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, la înflorirea cul

turii și științei. Prietenia frățească și colabo
rarea multilaterală dintre Republica Populară 
Polonă și Republica Populară Romînă, bazate 
pe principiile internaționalismului proletar, se 
dezvoltă și se întăresc necontenit în folosul 
statelor și popoarelor noastre, constituind un 
aport important la cauza întăririi unității la
gărului socialist

De ziua sărbătorii naționale urâm poporu
lui romîn și dv. personal dragi tovarăși, suc
cese continue în activitatea pusă în slujba 
Republicii Populare Romine, a cauzei socia
lismului și a păcii.

WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

ALEKSANDER ZAWADZKI 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale

a Republicii Populare Romine ’
București

urări pentru fericirea dv. personală și pentru 
prosperitatea poporului romîn.

HIROHITO 
împăratul Japoniei 

Tokio.

Cu prilejul zilei eliberării Romîniei, am 
deosebita plăcere să transmit Excelenței Voas
tre caldele mele felicitări și cele mai bune

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București
fericirea Excelenței Voastre, precum și pentru 
gloria și măreția poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER 
. / Cairo.I ■ 1

Am plăcerea să folosesc prilejul fericit ofe
rit de sărbătoarea națională a Romîniei pen
tru a vă adresa felicitările cele mai cordiale 
însoțite de urări sincere pentru sănătatea și

Excelentei Sale 
ION GHEORGHE MAURER. -

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București
Trimit Excelenței Voastre cele. mai calde felicitări cu prilejul sărbătorii naționale : 

Republicii Populare Romine. GEMAL GURSEL
\ . Președintele RepubliciiAnkara Turcia

a
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MOSCOVA 24 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 24 au
gust, la Academia de Științe 
a U.R.S.S. a avut loc o con
ferință de presă la care au 
luat parte ziariști sovietici și 
străini, consacrată zborului în 
Cosmos a celei de-a doua 
nave cosmice sovietice. Des- 
chizînd conferința de presă 
acad. Alexandr Topciev, vice
președinte al Academiei de 
Științe, a arătat că zborul 
celei de-a doua nave cosmice 
constituie „un nou succes re
marcabil al științei sovietice 
în pregătirea zborului omului 
în Cosmos spre alte corpuri 
cerești*.

Acad. Topciev a subliniat 
că cercetătorii sovietici ai 
spațiului cosmic își propun 
exclusiv scopuri pașnice. Zbo
rurile navelor noastre cos
mice nu includ programe în 
scopuri de spionaj în dauna 
altor țări. Sateliții sovietici ai 
Pămîntului nu sînt spioni, ci 
laboratoare științifice menite 
să studieze spațiul cosmic, să 
îmbogățească cunoștințele o- 
mului despre Univers.

S-au pus întrebări dintre 
care una s-a referit la decla
rația făcută de Eisenhower că 
în ceea ce privește cercetarea 
Cosmosului, S.U.A. se află 
înaintea tuturor țărilor din 
lume. Acad. Topciev a decla
rat că în prezent lumea în

treagă vede că în acest do
meniu U.R.S.S. este în frunte. 
Coborîrea pe Pămînt a con- 
teinerului cu animale este 
prevestitorul nemijlocit al 
zborului omului în Cosmos.

La întrebarea dacă înainte 
de zborul omului este necesar 
să se trimită o maimuță pe 
bordul unei nave cosmice, Va
sili Parin a răspuns că o ase
menea experiență nu este ab
solut necesară. Credem, a 
spus el, că o mare parte din 
experiențele biologice pot fi 
efectuate Pe cîini. Dar pentru 
a obține informații mai com
plete, experiența cu o maimu
ță nu este lipsită de utilitate. 
Acad. Topciev a caracterizat 
ca absurdă părerea unuia din 
ziarele austriece că succesele 
Uniunii Sovietice, în ce. pri
vește cercetarea Cosmosului ■ 
ar constitui un rezultat al dez
voltării industriei militare. 
Ziarul adăuga că succesele 
U.R.S'S. ar fi de asemenea o / 
urmare a faptului că Uniunea. 
Sovietică ar fi capturat la 
sfîrșitul războiului centre ale 
tehnicii rachetelor din Ger
mania nazistă. Acad. Topciev 
a subliniat câ mulți ingineri 
germani, printre care von 
Braun, lucrează în S.U.A. și 
cu toate acestea rămînerea în 
urmă a Statelor Unite este 
incontestabilă.

MOSCOVA, — La 23 August. 
t'NkoUe.GU'nă, ambasador a’ Re. 
publiciicPdpulare Romîne la Mos. 
cova, a făcut o vizită de curtoa
zie îiii?’.Anastas Mikoian, prim, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

In timpul vizitei a avut loc o 
convorbire prietenească.

i
DJAKARTA. — In baza acor. 

dului dintre guvernele romîn șl

indonezian care au hotărît să rî, 
dice reprezentanțele lor diplo
matice de la Djakarta șl Bucu
rești la rangul de ambasade, la 
23 August șeful, misiunii diplo
matice a R.P.R’. ’a Djakarta. 
Pavel Silard a prezentat preșe. 
dintelui Republicii Indonezia. So< 
karno. scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraor. 
di n-ar și plenipotențiar.
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