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Adunarea festivă consacrată

celei de-a 17-a aniversări a eliberării patriei
Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Tovarăși,Sărbătorim astăzi a 
aniversare a eliberării noastre de sub jugul Cu cît trec anii și înaintăm mai mult pe drumul luminos al socialismului, cu atît mai puternic apare însemnătatea a- cestui măreț eveniment în schimbarea destinelor poporului nostru, a întregului curs al istoriei Romîniei.Sub conducerea eroicului Partid Comunist, clasa muncitoare din Romînia a dus timp 
de decenii o luptă dîrză, plină de abnegație, împotriva exploatării capitaliste și a politicii antinaționale a partidelor burghezo-moșierești, pentru democrație, progres social si independență națională. în anii întunecați ai dictaturii mili- taro-fasciste, cînd cercurile conducătoare ale reacțiunii ro- mîne au înfeudat țara Germaniei hitleriste și au împins-o în criminalul război anti- sovietic, comuniștii, întru- chipînd cele mai înalte năzuințe ale poporului nostru pentru libertate și independență națională, au înfruntat cu bărbăție și spirit de sacrificiu teroarea cea mai sălbatică, dînd nenumărate jertfe, au mobilizat masele împotriva robiei fasciste și jafului nazist, pentru răsturnarea clicii antones- ciene, scoaterea Romîniei din războiul antisovietic și alăturarea țării noastre la coaliția antihitleristă pentru zdrobirea Germaniei hitleriste. Loviturile nimicitoare date hoardelor fasciste de Armata Sovietică eliberatoare adînceau criza politică și militară a dictaturii an. tonesciene, ascuțeau contradicțiile interne ale regimului bur- ghezo-moșieresc și dădeau un puternic impuls luptei antifasciste a maselor. Unind în jurul 
său toate forțele patriotice ale 
țării. Partidul Comunist Romîn 
a organizat și condus insurec
ția armată de la 23 August 
1944, doborînd dictatura mili- 
taro-fascistă. începeau zorile unei vieți noi, se ridica soarele dreptății și libertății pentru poporul romîn. în orașe și sate, bărbați și femei, tineri și bătrîni, majoritatea covîrși- toare a poporului, au întîm- pinat cu explozie de bucurie și entuziasm această zi, cea mai măreață din istoria țării noastre.Reacțiunea romînă, în frunte cu clica antonesciană, ca și comandamentul nazist, au fost surprinse și paralizate de a- ceastă uriașă mișcare de masă de o amploare fără precedent, care a arătat cu deosebită putere cît de adîncă era ura maselor împotriva dictaturii fasciste Și a blestematului război hitlerist. încercările disperate ale trupelor hitleriste de a se salva și de a restaura regimul fascist au fost zdrobite de formațiunile patriotice de luptă și de forțele Armatei romîne

XVII-a patriei fascist.
care, la chemarea Partidului Comunist, s-au alăturat poporului, întorcînd armele împotriva Germaniei hitleriste- însuflețită de cauza dreaptă a războiului antihitlerist, armata romînă a luptat cu hotărîre și eroism, cot la cot cu armata sovietică, pînă la victoria finală asupra fascismului german.

Glorie celor care au căzut în 
lupta împotriva fascismului, 
pentru eliberarea națională și 
socială a poporului romîn! 
Glorie bravilor ostași romîni 
și sovietici care și-au vărsat 
sîngele pentru libertatea țării 
noastre, înscriind pagini ne
muritoare de vitejie și eroism 
pe frontul antihitlerist1 Po
porul romîn va cinsti veșnic 
amintirea lor I

Tovarăși,Insurecția armată de la 23 August 1944 a constituit începutul revoluției populare. Sub conducerea partidului, masele s-au ridicat cu o forță nestăvilită la lupta pentru înfăptuirea reformelor democratice, pentru cucerirea puterii. în această bătălie, în care clasa muncitoare, unind în jurul ei masele largi ale țărănimii, s-a afirmat ca forță conducătoare a poporului; au fost zdrobite uneltirile inacțiunii interne și ale imperialiștilor care încercau să împiedice transformările revoluționare ; au fost expropriate și împărțite la țărani pământurile moșierești, luate cu asalt prefecturile, preturile, primăriile, pu- nîndu-se în fruntea acestora oameni aleși de popor și înfăp- tuindu-se democratizarea aparatului de stat. în focul acestei lupte s-a făurit și s-a călit alianța mundtorească-țără- nească. Sub presiunea maselor a fost adus la cîrma țării guvernul democratic prezidat de dr. Petru Groza, în care reprezentanții clasei muncitoare a-

veau rolul preponderent. Regimul democratic s-a consolidat prin lichidarea haosuiui economic și financiar, zădărnicirea sabotajului capitalist, refacerea economică a țării. La sfîrșitul anului 1947 au fost eliminați din guvern ultimii reprezentanți ai burgheziei, monarhia a fost proclamîndu-sepopulară, s-a instaurat puterea muncitorilor și țăranilor, tre- cîndu-se la lismului.
înlăturată, republica

Marți după-amiază a avut loc în sala 
Palatului R. P. Romîne adunarea 
festivă organizată de Comitetul Orășe
nesc București al P.M.R, și Comitetul 
Executiv al Sfatului Popular al Capi
talei consacrată celei de-a 17-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Moghio- 
roș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec. Mihai Dalea, I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, membri ai C.C. al P.M.R., mem
bri ai Consiliului de Stat și ai guver
nului. conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor obștești, Eroi 
ai Muncii Socialiste, fruntași în pro
ducție din marile întreprinderi bucu-

construirea socia-

în cei 17 ani care au trecut de la eliberare, milioanele de oameni ai muncii au urmat cu încredere politica marxist- leninistă a partidului nostru, bazată pe analiza temeinică a realității, pe cunoașterea profundă a legilor obiective ale trecerii de la capitalism la socialism- Partidul Muncitoresc Romîn a ținut seama de cerințele fiecărei etape date, a pus în fața clasei muncitoare sarcini care corespund raportului forțelor de
reștene, academicieni alți oameni de 
cultură.

In sală se aflau un mare număr de 
oameni ai muncii din Capitală. activiști 
de partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri superiorii 
oameni de cultură, ziariști români 
și corespondenți ai presei străine.

Erau de asemenea în sală ma
reșalul Uniunii Sovietice A, A. Gre- 
ciko, comandant suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care se află 
la odihnă în țara noastră, precum și 
numeroși oaspeți de peste hotare.

La adunare au luat parte șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului diplo
matic.

A fost intonat Imnul de Stat al R. P. 
Romine.

Adunarea a fost deschisă de tor. 
Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comitetului 
Orășenesc București al P.M.R.

clasă și

Telegramă
Tovarășului

posibilităților obiective de înaintare spre țelul propus, a învățat permanent din bogata experiență a Uniunii Sovietice ca și din propria sa experiență, asigurînd astfel victorii istorice pe frontul construcției socialiste.în centrul politicii economice, partidul a pus industrializarea socialistă, dezvoltarea cu precădere a industriei grele, cu pivotul ei, industria constructoare de mașini — temelia puternică pentru avîntul întregii economii naționale. Tot mai clar se profilează înfățișarea nouă a țării, cu o industrie în continuă dezvoltare, cu o agricultură mecanizată, cu o cultură înfloritoare-Forțele de producție ale țării au crescut continuu, relațiile socialiste de producție s-au lărgit și s-au consolidat în toate ramurile economiei naționale, clasele exploatatoare au fost lichidate, punîn-
Realîzâri

în înfăptuirea programului trasat 
de Congresul al 131-lea al partidului

du-se capăt pentru totdeauna exploatării omului de către om, a fost construită baza e- conomică a socialismului. Ro- mînia a intrat într-o nouă e- tapă, etapa desăvîrșirii construirii socialismului. (Aplauze 
furtunoase).

Permitețl-mi ca în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat și al Gu
vernului Republicii Populare 
Romine, să adresez de la acea
stă tribună calde felicitări e- 
roicei noastre clase muncitoa
re — clasă conducătoare în 
lupta pentru construcția so
cialistă, harnicei noastre țâră- 
nimi, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii, pentru ac
tivitatea lor rodnică, plină de 
abnegație, și să le urez noi 
succese în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste 1 (Aplauze puternice; prelungite).

de seama

Tovarăși,Rezultatele obținute în perioada care a trecut de la Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn ilustrează că îndeplinirea mărețului program pe care l-a adoptat a devenit o cauză scumpă a întregului nostru popor. Obiectivele stabilite prin planul de 6 ani se concretizează lună de lună în noi și însemnate realizări dobîndite în toate dome- niile activității economice și social-culturale.în primul an și jumătate al planului șesenal, oamenii muncii au îndeplinit și depășit la majoritatea indicilor e- conomici sarcinile planificate pentru această perioadă. Pla-
Despre cea de-a 17-a aniversare a 

eliberării Romîniei de sub jugul fascist 
a vorbit tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat.

Cuvîntarea a fost subliniată în re
petate rînduri cu puternice aplauze. La 
sfîrșit asistența, în picioare, a ovațio
nat îndelung pentru eroicul nostru po
por muncitor, constructor al socialis
mului, pentru inițiatorul și organizato
rul tuturor victoriilor noastre în opera 
de construcție socialistă — Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru lagărul 
unit și puternic al socialismului, pen
tru pace în lumea. întreagă.

In încheiere a avut loc un bogat 
program artistic.

Adunarea festivă 
de posturile noastre 
viziune.

nul producției globale indus
triale pe anul trecut și pe se
mestrul I al anului 1961 a fost 
realizat în proporție de 104 la 
sută, obținîndu-se un surplus 
dc producție în valoare de 4,5 miliarde lei. Numai în această perioadă, oamenii muncii au dat peste plan: 123.000 tone oțel, 93.000 tone minereuri de fier, 96.000 tone fontă, 62.000 tone laminate finite pline, 1.650 tone de îngrășăminte chi. mice, 60.000 tone ciment; 9.000.000 mp țesături de bumbac și lînă, 1.050.000 perechi încălțăminte, 5.000 tone uleiuri vegetale comestibile și altele.Trebuie să relevăm că a- ceste succese de seamă sânt în cea mai mare parte rezultatul sporirii productivității muncii, care a înregistrat o creștere de 14 la sută, datorită înzestrării industriei cu mijloace tehnice moderne, creșterii con. tinue a numărului cadrelor de muncitori, ingineri și tehni- cieni șj a nivelului lor de calificare, atitudinii noi, socialiste față de muncă.

In aplicarea, planului de 
șase ani au fost date în func
țiune pînă în prezent, numai 
in industria republicană, 72 
de fabrici, uzine șl secții noi, 
iar alte 179 au fost dezvoltate 
și reutilate cu instalații, agre
gate și utilaje moderne. Volumul total al mijloacelor fixe

a fost transmisă 
de radio și tele-

(Agerpres)

Prezidiul Adunării fesiive consacrate zilei de 23 August.
Foto : GH. VINȚILA

(Continuare în pag. a 2-a)

GHEORGHE GHEORGHIU-DEf 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn,
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

București
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie

tice, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.SS. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.SS. vă trimit dv. și întregului popor frate 
romîn cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist. In această 
perioadă scurtă din punct de vedere istoric, poporul romîn, 
sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romin, a 
realizat transformarea țării sale, în trecut înapoiate, intr-un 
stat industrial-agrar, obținînd succese remarcabile pe calea dez
voltării socialiste-

în țară a fost creată baza economică a socialismului și se 
realizează cu succes programul de desăvîrșire a construcției 
socialiste, trasat de Congresul al IU-lea al Partidului Muncito- 
reso Romîn.

Strîns uniți în jurul avangărzii lor de luptă, Partidul Munci
toresc Romin, oamenii muncii din Republica Populară Romînă 
pășesc cu încredere spre victoria deplină a socialismului și aduc 
o contribuție prețioasă la cauza întăririi forței sistemului 
mondial socialist

Actuala aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist 
se sărbătorește in condițiile creșterii fără precedent a forțelor 
păcii și socialismului- Marea comunitate a țărilor socialiste, 
legate prin relații de prietenie indisolubilă și de colaborare 
frățească, a devenit un sprijin puternic pentru toate forțele 
iubitoare de pace care militează pentru înlăturarea pentru 
totdeauna a războiului din viața societății omenești.

împreună cu celelalte țări socialiste. Republica Populară 
Romînă promovează cu consecvență o politică de apărare a 
păcii, de slăbire a Încordării internaționale, de coexistență 
pașnică a statelor cu sisteme social-politice diferite, militează 
activ pentru rezolvarea cît mai rapidă a problemelor de cea 
mai mare importanță ale contemporaneității ca : dezarmarea 
generală și totală, încheierea Tratatului de pace cu Germania 
și transformarea Berlinului occidental intr-un oraș liber, demili
tarizat, lichidarea sistemului rușinos al colonialismului.

Opinia publică mondială dă o înaltă prețuire eforturilor 
Republicii Populare Romine îndreptate spre dezvoltarea multi
laterală a colaborării intre țările balcanice și transformarea 
regiunii Balcanilor și Adriaticii intr-o zonă a păcii, fără arma 
atomică și rachetă.

Oamenii sovietici se bucură sincer de remarcabilele succese 
obținute de poporul frate romin in construirea socialismului. 
Ei văd în prietenia cu poporul romin, precum și cu celelalte 
popoare ale țărilor socialiste, chezășia înfăptuirii victorioase a 
mărețelor țeluri comune in lupta pentru pace, socialism și 
comunism.

O nouă și strălucită mărturie a coeziunii strinse dintre po
porul sovietic și poporul romîn a constituit-o vizita recentă în 
Uniunea Sovietică a delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Romine, vizită care s-a transformat intr-o 
puternică demonstrație a prieteniei sovieto-romîne și a dovedit 
din nou năzuința neabătută a țărilor noastre spre întărirea și 
dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și de colaborare in 
toate domeniile vieții politice, economice și culturale.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri al 
U.R-S.S. urează poporului frate romîn noi succese în construi
rea socialismului, în lupta pentru pace în întreaga lume.

Trăiască prietenia frățească de nezdruncinat dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii Populare Romîne 1

N. HRUȘCIOV
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R S.S.

L. BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.RS.S.Moscova, Kremlin, 22 august 1961
I L

Ministrului Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne

nr. M.23 August 1961.
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și 

ofițeri !
Aniversăm astăzi Ziua eliberării Romîniei 

de sub jugul fascist — marea noastră săr
bătoare națională. Cu 17 ani în urmă, la 23 
August 1944, a început insurecția armată or
ganizată și condusă de Partidul Comunist 
Romin, care a deschis o eră nouă în istoria 
poporului nostru.

In anii care au trecut de Ia eliberare, oa
menii muncii, călăuziți cu înțelepciune de 
Partidul Muncitoresc Romîn, au pus capăt 
pentru totdeauna regimului de exploatare și 
asuprire, au dobîndit mari victorii în toate 
domeniile vieții economice, politice și so
ciale. în țara noastră a fost construită cu 
succes baza economică a socialismului.

însuflețit de mărețele perspective deschise 
de istoricele hotărîri ale celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., întregul popor muncitor 
desfășoară pe un front larg lupta pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste, pentru con
tinua dezvoltare și înflorire a economiei și 
culturii patriei noastre, cu convingerea 
neclintită că muncește pentru făurirea viito
rului său luminos și fericit.

Militarii forțelor noastre armate, con- 
știenți de misiunea ce le-a fost încredințată 
de partid și guvern, muncesc cu eforturi spo
rite pentru perfecționarea pregătirii lor mi
litare și politice, pentru întărirea continuă a 
capacității de luptă a armatei noastre popu
lare.

împreună cu forțele armate ale celorlalte 
i state participante la Tratatul de la Varșovia,

60
București

Forțele Armate ale R. P. Romîne stau cu 
vigilență de strajă cuceririlor revoluționare 
ale poporului nostru muncitor, îndeplinind 
nobila misiune de apărare a securității și in
tegrității țărilor socialiste și a cauzei păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și 
ofițeri 1

Vă felicit cu ocazia celei de-a 17-a aniver
sări a eliberării patriei noastre de sub jugul 
fascist și vă urez noi succese în munca ce o 
desfășurați.

In cinstea celei de-a 17-a aniversări a eli
berării patriei noastre de sub jugul fascist,

ORDON:
Astăzi, 23 August, în Capitala patriei noas

tre se vor trage în semn de salut, 21 salve 
de artilerie.

Trăiască 23 August, ziua eliberării Ro
mîniei de sub jugul fascist, cea mai mare 
sărbătoare națională a poporului romîn 1

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
inspiratorul și organizatorul tuturor victori
ilor noastre. Trăiască Comitetul său Central 
marxist-lcninist, în frunte cu scumpul nos
tru tovarăș Gheorghe Gheorghiu-Dej 1

Trăiască Consiliul de Stat și Guvernul
Republicii Populare Romine 1

Trăiască scumpa noastră patrie — Re
publica Populară Romînă 1

Ministrul Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne

General de armată
LEONTIN SĂLĂJAN



Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)puse în funcțiune în această perioadă se ridică la peste 29 miliarde de lei, fondurile de investiții folosite reflectând ritmul susținut în care se continuă industrializarea socialistă ; acumulările socialiste sînt ' în creștere, sporește eficiența economică a investițiilor, se întărește continuu disciplina de plan și financiară, într-un an și jumătate au fost reali- i zate economii peste plan în ■ ' valoare de 2,1 miliarde lei. i S-au obținut bune rezultate , în domeniul ridicării nivețu- -‘-tai tehni-e la o-serie-de mașini și utilaje și bunuri de consum, au fost asimilate noi sortimente de. înaltă tehnicitate, s-au realizat importante beneficii peste plan.Inițiativa creatoare a oamenilor muncii, găsindu-și un larg câmp de afirmare, a devenit o uriașă forță în descoperirea și punerea în valoare a însemnatelor rezerve interne ale producției. Lupta pentru asigurarea unei calități superioare a producției a devenit o largă mișcare de masă, la care participă activ oamenii muncii din toate ramurile e- eonomiei naționale.Un rol important în dezvoltarea economiei naționale l-au avut măsurile luate de partid pentru perfecționarea conducerii economiei, creșterea competenței și spiritului de inițiativă al organelor de partid și de stat, al organizațiilor de partid și conducerilor 

de întreprinderi. După cum știți, anul trecut, cifrele de plan pe anul 1961 au fost cu
noscute de întreprinderi cu trei luni înainte de începerea anului, iar cifrele de plan pe anul viitor au fost aprobate de partid și guvern și făcute cunoscute întreprinderilor cu șase luni de zile înainte de începutul anului 1962. Aceasta permite ca ministerele, întreprinderile, organizațiile economice să ia din timp măsuri organizatorice, să asigure a- piwizionarea tehnico-materia- lă a întreprinderilor, buna organizare a cooperării, încheierea la timp a contractelor pentru realizarea ritmică a producției, îndeplinirea și depășirea planului de stat, punerea în funcțiune la termenele planificate a noilor obiective economice și social-culturale- Un factor esențial care ne-a permis continuu al socialiste îl frățești de tr-ajutorare celelalte țări din marea familie a statelor socialiste și, în primul rînd, sprijinul deosebit de puternic pe care ni-1 acordă Uniunea Sovietică, pentru înfăptuirea programului nostru, de dezvoltare a economiei naționale. (Aplauze puternice).In centrul preocupărilor noastre trebuie să stea îmbunătățirea. în continuare a conducerii economiei, creșterea neîncetată a productivității muncii și reducerea prețului de cost- Avem deplina convingere că muncitorii, tehnicienii și inginerii, organele de partid și do stat vor acorda o neslăbită atenție acestor sarcini, pentru îndeplinirea cărora vor lupta și pe viitor ou întreaga lor energie, pricepere și spirit de răspundere. (Aplauze însuflețite).în ce privește activitatea partidului în domeniul construcției socialiste iu sate, așa cum s-a mai arătat, cooperați, vizarea a fost în linii generale încheiată. Gospodăriile colective au devenit dominante în sectorul cooperatist, ele cuprinzând la 1 august 1961 peste 63 la sută din suprafața ara* bilă a acestui sector, față de 50 la sută la 1 iunie anul tre* eut.De la începutul anului 1960 și pînă în prezent agricultura a fost dotată cu încă 18.500 tractoare, aproape 9.200 combine pentru păloase, peste 23.000 semănători mecanice și alte mașini agricole care contribuie la mecanizarea în tot mai mare măsură a lucrărilor agricole. An de an, stațiunile de mașini și tractoare ale statului au obținut rezultate tot mai bune în privința volumului lucrărilor executate și a calității lor.Măsurile luate de partid și guvern pentru creșterea simțitoare a sectorului zootehnic au contribuit ca în perioada 1 iu. lie 1960—1 iulie 1961 numărul bovinelor proprietate obștească a gospodăriilor colective să crească cu 90 la sută, din care vaci și juninci cu 63 la șută, numărul de porcine cu 

avîntul puternic și economiei noastre constituie relațiile colaborare șl întovărășească cu
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76 la sută, ovine eu lină fină și semifină cu 32 la sută.Munca politică și organizato. rică desfășurată de partid la sate este orientată în primul rînd spre lărgirea și consolidarea economică-organizato- rică a gospodăriilor colective și dezvoltarea proprietății lor obștești, perfecționarea continuă a organizării socialiste a muncii și a cointeresării materiale a țărănimii, acordarea de către stat a unui larg sprijin tehnic, economic și financiar, în vederea creșterii producției agricole vegetale și animale și a producției agricole-marfă.... Succesele obținute . în construcția socialistă și în sporirea producției agricole au determinat îmbunătățirea nivelu. lui de trai al țărănimii. Aceasta o demonstrează în mod convingător sporirea consumului de produse industriale și alimentare la sate, cele aproape 700.000 de case construite în ultimii 10 ani, introducerea din ce în ce mai largă a electricității, miile de așezăminte culturale, școli, dispensare, case de naștere.Munca harnică a țărănimii este răsplătită și în anul acesta agricol cu roade bogate. Țărănimea își îndeplinește cu cinste îndatoririle contractuale de vânzare către stat a surplusului de produse agricole.Rezultatele obținute constituie un îndemn pentru țărănime, pentru lucrătorii de partid și de stat care-șj desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, să facă totul pentru a se efectua cît mai bine lucrările agricole de toamnă, pregătind condițiile pentru recolte și mai bogate în anul viitor.
Tovarăși,

nominal, pe sala- bunurile real s-a iar prin

Dezvoltarea octitinuă a economiei naționale și creșterea venitului național permit partidului și guvernului înfăptuirea sistematică a măsurilor de ridicare a nivelului de trai material ți cultural al oamenilor muncii.In ultimii 10 ani, ca urmare a creșterii salariului reducerii impozitelor rii și a prețurilor la de consum, salariul mărit cu 85 la sută,aplicarea măsurilor de sporire a salariilor și reducere de prețuri adoptate în anii 1960— 1961, veniturile bănești ale sa- lariaților și altor categorii ale populației vor crește în primii patru ani ai planului șesenal cu peste 15 miliarde de lei.Sporesc an de an cheltuielile statului pentru satisfacerea nevoilor social-culturaie ale populației, In anii 1960 — 1962 fondurile destinate construcției de locuințe reprezintă 5,4 miliarde lei, cu 800 milioane lei mai mult decît prevederile Directivelor Congresului al IlI-lea pentru această perioadăNumai în acest an vor fi. construite cămine studențești CU 11.900 de locuri, numeroase șțoli și săli de cursuri . noi- învățământul este pe deplin gratuit, statul suportând toatei cheltuielile. Dezvoltarea bazei materiale a învățăfntatului de toate gradele, generalizarea învățământului de 7 ani și trecerea la cel de 8 ani, creșterea însemnată a numărului elevilor și studenților, avîntul deosebit al științei, literaturii și artei constituie trăsături caracteristice înfloririi continue a culturii socialiste, bun al maselor celor mai largi de oameni al muncii. (Aplauze).S-a îmbunătățit ocrotirea sănătății oamenilor muncii prin construirea de noi spitale, sporirea personalului medico- sanitar și creșterea producției de medicamente puse la dispoziția populației. Din fondurile sociale se construiesc cluburi, cinematografe, baze sportive, se asigură asistența medicală gratuită, odihna oamenilor muncii ; numărul celor care și-au petrecut canoe* . diul cu stațiunile sanatoriile balneoclimaterice ale statului s-a ridicat în 1960 la 591.000, de peste două ori mai mult decît în 1950.Mărețele țeluri ale socialismului unesc asemenea unui torent uriaș eforturile muncitorilor, țăranilor, intelectualilor. în activitatea entuziastă ce se desfășoară pe întreg eu- prinsul țării se reflectă patriotismul și devotamentul fierbinte al oamenilor muncii față de cauza socialismului, dragostea și prețuirea pe care le manifestă Partidul (Aplauze petale).

plată redusă în de odihnă sau

poporul față de Muncitoresc Romîn. 
îndelung re-

Muncind pentru înflorirea și prosperitatea patriei, poporul nostru își îndeplinește totodată îndatorirea internațiocialistă de a aduce o contribuție cît mai mare la întărirea sistemului mondial socialist, la obținerea victoriei socialismului în istorica sa întrecere cu capitalismul. (Aplauze puternice).Unitatea de nezdruncinat a poporului în jurul partidului și guvernului, întărirea continuă a alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. frățeasca prietenie dintre poporul romîn și minoritățile naționale, reprezintă
Vizita în U
manifestare puternica

a prieteniei romîno-sovîetice
Tovarăși,

(Aplauze). Cunoaștețide și televiziune felul s-a desfășurat acsa-

Permiteți-mi să folosesc prilejul oferit de aceaștă adun ațe solemnă pentru a face o scurtă dare de seamă despre vizita în Uniunea Sovietică a delegației romîne de partid și de stat.din presă și din transmisiile posturilor noastre radio cumstă vizită. Este greu de descris în cuvinte dragostea cu care am fost primiți de poporul sovietic, prietenia sinceră, cordială, cu care am fost înconjurați. La Moscova, la Leningrad, în Gruzia, în U- craina, zeci și zeci de mii de oameni au ieșiit să ne intim- pine frățește, au adresat delegației noastre saluturi și urări venite din inimă, manifestând cu însuflețire pentru prietenia dintre țările și popoarele noastre. (Aplauze puternice).In cursul convorbirilor avute, conducătorii . sovietici de partid și de stat ne-au împărtășit din marile realizări obținute de poporul sovietic în opera de însemnătate Istorică mondială pe care o înfăptuiește — construcția desfășurată a comunismului- Planul de șapte ani se îndeplinește cu importante depășiri, în primii doi ani și jumătate ai sopte- nalului volumul producției industriale a egalat pe cel produs în tot cursul celui de-al cincilea plan cincinal (1951- 1955). Noi și noi uzine gigan. tice utilate cu tehnică modernă so ridică în întreaga țară. Numai în primul semestru al acestui an, volumul investițiilor s-a ridicat la peste 120 miliarde ruble vechi, Numărul de salariați a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 4 milioane 200 mii de oameni. Agricultura sovietică, avînd un grad ridicat de mecanizare, folosind larg realizările științei agricole, se dezvoltă an de an ; se realizează cu succes sarcinile fixate de partidul comunist în ce privește sporirea producției agricole. în acest an recolta și fondul central de produse a- . gricole. se .prevăd a fi mai mari ca în toți anii de existență a puterii sovietice. Uniunea Sovietică se apropie cu pași siguri de realizarea mărețului obiectiv; a întrece pînă în anul 1965 Statele Unite ale Americii în privința volumului producției industriale, iar pînă la sfârșitul acestui deceniu și în privința producției pe cap de locuitor. (Vii a- plauze).Dezvoltarea furtunoasă a economiei sovietice determină sporirea continuă a salariilor, abundența tot mai mare de bunuri și creșterea consumului, reducerea timpului de lucru, avîntul învățământului și culturii, grija sporită pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii, amploarea excepțională a construcției da locuințe.Oriunde am fost, sovietici ne-au vorbit dreptățită mândrie succesele remarcabile le-au obținut în dezvoltarea industriei și agriculturii, în ridicarea nivelului lor de trai material și cultural.Culmile atinse de Uniunea Sovietică în dezvoltarea ei economică, uriașul avînt al științei și tehnicii, capabile să rezolve cele mai noi și mai complexe probleme din diferite domenii, și-au găsit expresia în zborurile cosmonau- ților sovietici. Cînd a început zborul navei cosmice „Vos- tok-2“, delegația noastră se afla la Leningrad. Ne-am bu- 

oamenii cu în- desipre pe care

puternica temelie a statului nostru, chezășia victoriei depline a socialismului. (Aplauze).La a XVlI-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist avem imaginea unei țări în care poporul își consacră talentul, energia, munca sa creatoare îndeplinirii cu succes a mărețului program i trasat de Congresul al IlI-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, pentru înflorirea patriei noastre socialiste, pentru binele și fericirea celor ce muncesc- (Aplauze furtunoase).
R. S. S.

curat din toată inima, preună cu oamenii tici, de această îm- sovie- minunată realizare. Faptele eroice ale lui Iuri Gagarin și Gherman Titov ilustrează în chip strălucit fizionomia omu. lui nou, sovietic. Numai orânduirea socialistă s-a dovedit capabilă să crească și să educe astfel de eroi, să formeze o armată întreagă de oameni de știință remarcabili, care au asigurat Uniunii Sovietice prioritate în domeniul explorării Cosmosului ca și în alte domenii dintre cele mai importante ale științei și tehnicii, (Aplauze), Pe bună dreptate, spunea tovarășul Hrușciov; „Rampa sigură de pe care pornesc navele noastre cosmice este socialismul “. Nu încape îndoială că de pe această rampă a progresului, bunăstării și fericirii oamenilor se vor ridica noi și noi creații mărețe ale geniului uman. (Aplauze puternice).Tn timpul vizitei noastre în U.R.S.S. presa sovietică a publicat proiectul de Program al P.C.U.S. — document de imensă importanță teoretică și practică pentru întreaga mișcare comunistă internațională. însemnătatea istorică a acestui Program constă în a- ceea. că el concretizează perspectivele grandioase ale construirii în U.R.S.S, a primei societăți comuniste din lume, înfățișează aprofundat legile trecerii omenirii de la capitalism la socialism, demonstrează inevitabilitatea istorică a triumfului comunism uliu în lumea întreagă. Toate partidele comuniste și muncitorești găsesc în tezele sale teoretice un îndreptar sigur în lupta lor pentru victoria socialismului și comunismului, pentru triumful muzei păcii, (A- plauze însuflețite).Victoriile mărețe obținute de poporul sovietic stat rezultatul conducerii sale de către gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice, rodul politicii leniniste a Comitetului său. Central în frunte cu înflăcâratul luptător pentru cauza comunismului și păcii — Nikita Sergheevici Hrușciov. (Aplauze puternice), în cursul vizitei noastre ne-au impresionat pește tot însuflețirea, avîntul clocotitor în muncă cu care oamenii sovietici întâmpină Congresul al XXII-lea, atașamentul nețărmurit pe care-1 manifestă față de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.Oamenii cinstiți din toate țările pot vedea în planurile de viitor ale poporului sovietic încotro duce socialismul, comunismul : spre belșug, spre satisfacerea deplină a necesităților materiale și spirituale ale celor ce muncesc, spre fericirea și pacea popoarelor. Cu deplin temei arată proiectul de Program: „Cînd poporul sovietic se va bucura de binefacerile comunismului, noi sute de milioane de oameni de pe pământ vor spune : „Noi sîntem pent™ comunism !“ (Aplauze vii).în acest proiect de Program noi vedem imaginea însuflețl- toare a perspectivelor de viitor ale propriului nostru popor, Așa va arăta și ziua noastră comunistă de mîine! Construind prin munca lor neobosită, plină de abnegație, societatea socialistă, iar apoi societatea comunistă, oamenii muncii din țara noastră se vor bucura de un nivel înalt de bunăstare, de abundența bunurilor materiale și spirt, tuale, de condițiile cele mai prielnice pentru dezvoltarea lor multilaterală, (Aplauze).Pretutindeni unde am mers, în convorbirile avute cu conducători de partid șl de stat, cu muncitori, cu reprezentanți ai țărănimii colhoznice, ai intelectualității, ai tineretului, ei au avut cuvinte calde de prețuire pentru munca și realizările poporului nostru, de care s-au bucurat ca de propriile lor succese.Convorbirile avute cu conducătorii P.C.U.S. și ai statului sovietic, care ș-au desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, s-au caracterizat prin deplină imitate de vederi și înțelegere reciprocă, reflectate în Comunicatul comun romi- no-șovietic. Pentru noi este un izvor de înaltă satisfacție faptul că în toate împrejurările, în toate problemele rici marxlst-Ieniniste, ale strucțiel socialismului șl muniamului, alo întăririi i tlnue a nnltățiî mișcării munlste internaționale șl 
teo- 
con- 

co- 
con- 

co- 
a

lagărului socialist, ale apărării păcii în lume. Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, R. P. Romină și Uniunea Sovietică au avut și au poziții identice. (Aplauze îndelungate). Unitatea de vederi șl de acțiune este o lege în viața mișcării comuniste și muncitorești internaționale, o condiție esențială a succesului în lupta pentru pace și socialism; popoarele lagărului socialist reprezentând un miliard de oameni, zecile de milioane de comuniști și de oameni ai muncii care-i urmează din toate țările, constituie o forță invincibilă, înaintînd spre același țel, așa cum spunea Lenin — în pasul aliniat, cadențat, al batalioanelor de fier ale proletariatului.Este o tradiție de cinste a partidului nostru că de la înființarea sa, înfruntând prigoana sălbatică a regimului burghezo-moșieresc și dictatu
Apărarea păcii — problemă 

centrală a zilelor noastreTovarăși,In cei 17 ani care au trecut de la eliberare, situația internațională a țării noastre s-a schimbat radical. în vremurile cînd puterea se afla în miini- le claselor exploatatoare, România era privită ca o anexă agrară și sursă de materii prime a țărilor capitaliste dezvoltate, politica ei externă era dictată de puterile imperialiste, care diaprețuiau voința și interesele naționale ale poporului nostru. Astăzi, Romi, nia este un stat independent și suveran, membru cu drepturi egale al comunității țărilor socialiste, o țară a cărei politică externă, corespunzătoare aspirațiilor și intereselor fundamentale ale poporului, se bucură de un prestigiu crescând pe arena internațională.Țara noastră aduce o contribuție activă la lupta pentru apărarea păcii și securității popoarelor, pentru preîntimpi- narea unui nou război mondial, pentru promovarea principiilor coexistenței pașnice între statele cu orînduiri sociale diferite.Politica externă a statului nostru se bazează pe convingerea că nu există probleme litigioase ce nu pot fi rezolvate pe cale pașnică, prin tratative și bună înțelegere între părți și tocmai în acest spirit trebuie abordate problemele cheie ale vieții internaționale. Una . dtatre aceste probleme determinante pentru asigurarea unei păci trainice în lume este cea a încheierii Tratatului de pace cu Germania șl a transformării Berlinului occidental într-un oraș liber, demilitarizat-România se numără printre țările care, în decursul unei singure generații, a trecut de două ori prin ravagiile războaielor provocate de imperialismul militarist german. A- cum 16 ani, ca și celelalte popoare care ieșeau din sângerosul război dezlănțuit de Germania hitleristă, poporul român a primit cu adâncă satisfacție hotărârile luate de comun acord de puterile coaliției antihitleriste. în vederea asigurării unei păci juste și trainice și reorganizării statului german pe o bază pașnică și democratică. „Militarismul german și nazismul — declarau participanții la acordul de la Potsdam — vor fi stârpite, ți alîații, de comun acord, acum și pe viitor, vor lua și celelalte măsuri necesare pentru ca Germania să nu-și mai amenințe niciodată vecinii șau menținerea păcii în întreaga lume".Din păcate, însă, cercurile conducătoare ale puterilor occidentale, fa frunte cu S.U.A., au nesocotit atît lecțiile istoriei cît și propriile lor angajamente și, departe de a acționa în spiritul hotărârilor la care au subscris, au pornit pe calea reînvierii militarismului revanșard în Germania occidentală, dînd frîu liber foștilor generali naziști și adepțl ai lui Hitler,Puterile occidentale au inclus Republica Federală Germană în blocul agresiv al Atlanticului de Nord, au încurajat renașterea și înarmarea Bundeswehrului care în prezent pretinde fățiș înzestrarea sa cu arma nucleară și arma-rachetă-Militariștii vest-germani promovează o politică revanșardă, urzesc planuri agresive împotriva țărilor socialiste, îndreptând activitatea lor provocatoare în primul rînd împotriva Republicii Democrate Germane — primul stat al muncitorilor și țăranilor din istoria Germaniei, care duce o politică iubitoare de pace, corespunzătoare intereselor întregului popor german, ca și ale tuturor popoarelor iubitoare de pace.Transformând partea apuseană a Berlinului într-un centru al activității subversive împotriva R. D. Germane și a celorlalte țări socialiste, puterile occidentale împiedică normalizarea situației în Berlinul occidental, mențin acolo un focar de provocări, diversiuni și spionaj. Mai mult decât atît, guvernul R. F. Germane nu-și ascunde intențiile sale agresive, cerând în public „unificarea Berlinului cu sistemul legislativ, economic și financiar al Republicii Federale", adică anexarea la R.F.G. a capitalei statului ger. man democrat, șț proclamând drept scop al politicii sale desființarea R.D. Germane.De altfel, opinia publică in

ra fascistă, a militat neobosit pentru prietenie cu Uniunea Sovietică, cu poporul sovietic, a ținut sus steagul internaționalismului proletar.După instaurarea puterii populare în țara noastră, prietenia dintre poporul romîn și poporul sovietic a căpătat o temelie de neclintit: relațiile indisolubile de colaborare frățească, comunitatea intereselor și țelurilor — construirea socialismului și comunismului.Marea prietenie dintre popoarele noastre este mai puternică și mai trainică decît orieînd. Vizita delegației noastre în URSS. a constituit o nouă demonstrație a relațiilor frățești romîno-sovietice, o contribuție la dezvoltarea continuă a colaborării reciproce dintre partidele și țările noastre, în interesul ambelor popoare, al întăririi unității și coeziunii marii comunități a țărilor socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).

ternațională își dă seama din ce în ce mai limpede că .politica revanșardă a cercurilor conducătoare de la Bonn constituie un pericol nu numai pentru țările socialiste; preconizând revizuirea granițelor stabilite Jn urma înfriagerii Germaniei hltleriste, moștenitorii celui de-al treilea Reich țintesc foarte departe. N-a trecut mult timp de cînd unul din miniștrii vest-germani, expunând punctul de vedere al militariștilor revanșarzi cu privire la unificarea Germaniei, a declarat că „în Germania unită intră. în afara Germaniei propriu-zise, Austria, o parte a Elveției, Saarul, Alsacia și Lorena". Asemănarea izbitoare dintre aceste pretenții șț politica de cotropire dusă la timpul său de Hitler, învederează pericolul. grav pe care-1 reprezintă renașterea militarismului vest- german pentru pacea continentului nostru.Nu este de mirare că personalități și cercuri politice influente din Anglia, S.U.A.. Franța și alte țări occidentale manifestă o îngrijorare crescândă față de politica aventuristă a militariștilor vest- germani și față de îndemnurile agresive pe care le adresează allaților lor din BloculN.A.T.OSingura soluție realistă pentru îndepărtarea pericolului de război din Europa și însănătoșirea situației internaționale este cea propusă de Uniunea Sovietică, de țările lagărului socialist: lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, încheierea Tratatului da pace cu cele două state germane care constitui® o realitate istorică și transformarea pe această bază a Berlinului occidental intr-un oraș liber, demilitarizat.Propunerile statelor socialiste, menite să pună stavilă politicii revanșarzilor vest- germani, să normalizeze situația fa Berlinul occidental și astfel să se consolideze pacea în Europa, nu preconizează pentru nici una din părți vreun privilegiu sau a- vantaj unilateral; ele țin seama atît de interesele .poporului german, ale populației Berlinului occidental, cît și de interesele tuturor popoarelor Europei.Pentru reglementarea pașnică cu Germania se pronunță nu numai țările socialiste, ci și numeroase guverne ale unor țări nesocialiste, cercuri tot mai largi ale opiniei publice internaționale. Intr-o recentă declarație, primul ministru al Indiei dl. J. Nehru, insistând asupra necesității tratativelor și exprimîndu-și neliniștea față de reînvierea militarismului german, spunea : „Indiferent dacă ne place sau nu, dar pe plan geografic există două state germane—Republica Federală Germană și Republica Democrată Germană. Este de dorit ca a- ceste două state să se dezvolte normal în direcția apropierii lor, iar marile puteri trebuie să contribuie la acest proces. Război sau un acord — o altă cale nu există",Propunerile formulate de țările socialiste pentru reglementarea păcii cu Germania ilustrează caracterul constructiv al politicii externe a statelor noastre, preocupate în mod serios de acele aspecte ale vieții internaționale care generează încordare fa lume. U.R.SS, și celelalte țări socialiste cheamă puterile occidentale la masa tratativelor pentru a găsi un mod echitabil de rezolvare a problemelor în suspensie. Dacă puterile occidentale ar cădea de acord să participe la încheierea Tratatului de .pace cu cele două state germane, aceasta ar aduce o importantă contribuție la cauza destinderii și păcii ; dacă ele se vor situa însă mai departe pe poziția lor negativistă, țările socialiste, așa cum ș.a arătat în Comunicatul consfătuirii primilor secretari ai comitetelor cen- trale ale partidelor comuniste și muncitorești din țările participaiite la Tratatul de la Varșovia, vor fi nevoite să încheie oină la sfârșitul acestui an Tratatul de nuce cu R. D. Germană.După cum se știe, la propunerea guvernelor statelor participante la Tratatul de la Varșovia, R- D. Germană a luat un șir de măsuri pe deplin justificate pentru a instaura la granița cu Berlinul occidental o ordine de natură să împiedice activitatea subversivă îndreptată împo

triva R. D- Germane și altor țări socialiste. Aceste măsuri au .provocat o mare iritație în rindurile militariștilor vest- germani și ale sprijinitorilor lor care răspund cu zăngănit de arme și intensificarea războiului rece.Limbajul de forță și încercările de intimidare n-au nici un efect asupra țărilor lagărului socialist, care dispun de tot ceea ce este necesar pentru a da riposta cuvenită oricărui agresor. Ele sînt ferme în hotărârea lor de a nu mai amâna rezolvarea problemei păcii cu Germania. (Aplauze puternice).Sperăm că în problema Tratatului de pace cu Germania ca și în celelalte probleme litigioase, cercurile conducătoare din Occident se vor plasa pînă la urmă pe o poziție bazată pe aprecierea lucidă a realităților istorice și pe înțelegerea necesității imperioase de a rezolva aceste Drobleme prin metoda tratativelor.Tovarăși,Aspirațiile de pace ale popoarelor își găsesc întruchiparea cea mai desăvârșită în programul de dezarmare generală și totală propus de Uniunea Sovietică, a cărui înfăptuire ar deschide perspectiva unei lumi fără arme și fără războaie, ar elibera omenirea de coșmarul pericolului racheto- nuclear, de povara cheltuielilor uriașe pentru înarmări, ar orienta folosirea resurselor uriașe, irosite pentru goana înarmărilor, spre dezvoltarea economiei și culturii, spre ridicarea nivelului de trai al popoarelor-Ideea dezarmării generale și totale s-a impus cu o mare forță în viața internațională, a stîrnit un puternic ecou în rindurile popoarelor. Largi careuri ale opiniei publice internaționale manifestă îngrijorare față de recentele măsuri luate în S.U.A. pentru intensificarea cursei înarmărilor. Urmărind, probabil, să atenueze această îngrijorare, secretarul de stat al Statelor Unite, dl. Dean Rusk, a declarat că guvernul țării sale ar intenționa să depună eforturi în vederea promovării dezarmării, anunțând chiar înființarea unei așa-numite „agenții americane de dezarmare". Din păcate, însă, aceste declarații se află în contrast total cu politica dusă de cercurile conducătoare ale S.U.A. care au adoptat recent cel mai mare buget militar din timp de pace, zădărnicesc prin poziția lor neconstructivă orice acord în problema dezarmării, cerând „control fără dezarmare", care să favorizeze în fapt cregrea unui sistem legalizat de spionaj, promovează războiul, rece în relațiile dintre state. Popoarele cer nu vorbe, ci fapte concrete, pozitive în vederea salvgardării păcii în lume. Intensificând cursa înar. mărilor și sporind primejdia unui război nuclear nimicitor, cercurile imperialiste își asumă o grea răspundere în fața omenirii.Recent, ațâțătorii de război imperialiști au fost din nou prinși în flagrant delict, prin publiearea în U.R.S.S. a unor documente secrete aparținând comandamentului unuia din blocurile agresive organizate de puterile occidentale — C.E.N.T.O. (fostul Pact de la Bagdad). Din aceste documente popoarele lumii au aflat cu adîncă indignare despre planul de organizare pe teritoriul statelor membre ale a- cestui pact a unor baze de atac nuclear îndreptate împotriva U.R.S.S. și altor state iubitoare de pace, inclusiv a unor state neutre.Cît de departe merg maniacii atomici în planurile lor a- venturiste se poate vedea din intenția nebunească de a supune bombardamentului nuclear zone întinse situate chiar pe teritoriul statelor membre ale C.E.N.T.O., ca Iran și Pakistan, pentru a crea un așa-numit „scut atomic" împotriva inevitabilei riposte din partea Uniunii Sovietice.Aceste documente atestă din nou în cs aventură încearcă imperialiștii occidentali să împingă pe proprii lor aliați. Ele demonstrează Încă o dată că activitatea fermă de zădărnicire a uneltirilor agresive ale cercurilor imperialiste, demascarea acestora ca singure răspunzătoare pentru încordarea internațională și primejdia unui nou război, a- tltudinea hotărîtă împotriva blocurilor agresive, este o îndatorire a tuturor popoarelor, a tuturor țărilor socialiste sau nesocialiste.Preocupîn.du-se permanent de problema înlăturării pericolului de război, a destinderii in relațiile internaționale și promovării coexistenței pașnice, guvernul Republicii Populare Romine a făcut de multă vreme cunoscutele propuneri în vederea înfăptuirii unei largi colaborări inter- balcanice. Realizarea acestor propuneri, crearea în Balcani și în regiunea Adriatică a unei zone a păcii, fără arme nucleare șl arma rachetă, ar corespunde intereselor celor mai vitale ale popoarelor din această regiune și ar duce la întărirea păcii și securității in sud-estul Europei. Se știe că propunerile Republicii Populare Romîne nu au putut fi realizate pînă acum datorită atitudinii negative a guvernelor Greciei și Turciei. Blocul agresiv al A- tlantlcului de Nord urmărește să intensifice încordarea și războiul rece șl în această parte a Europei. Aceasta se reflectă și în poziția adoptată de cercurile conducătoare din Grecia. Antrenîndu-și țara pe făgașul politicii agresive a Blocului N.A.T.O., ele împie

dică instaurarea unui climat de destindere și colaborare în Balcani, pun în primejdie liniștea și securitatea poporului lor.Printre statele care fac parte din blocul C.E.N.T.O. și care sînt vizate de planul provocator al organizării bazelor de atac nuclear împotriva țărilor socialiste se numără și TUrcia. Dorim să sperăm că oamenii lucizi din această țară nu vor permite împingerea ei în asemenea a- venturi, generatoare de grave primejdii pentru pacea lumii și înainte de toate pentru propriul lor popor.Statornicirea unui climat de destindere în Balcani s-ar răsfrânge în mod pozitiv asupra ansamblului vieții interna, ționale. R.P. Romină va milita și în viitor cu perseverență pentru promovarea în relațiile dintre statele balcanice a principiilor coexistenței pașnice. (Aplauze).Situația internațională cere popoarelor iubitoare de pace o vigilență mereu trează. Militând pentru dezarmare generală și totală, sub cel mai strict control internațional, care să includă și lichidarea experiențelor cu arma atomică, sîntem datori totodată să ținem seama de uneltirile agresive ale cercurilor imperialiste și să luăm toate măsurile necesare pentru asigurarea ■ securității și păcii. Țările socialiste privesc drept o îndatorire înaltă întărirea continuă a organizației Tratatului de la Varșovia și a capacității de apărare a marelui lagăr al socialismului.Una din principalele surse ale neliniștii în viața internațională, generatoare de noi și noi focare ale pericolului pentru pacea lumii, o constituie menținerea rămășițelor colonialiste, încercările puterilor imperialiste ■ de a înăbuși lupta popoarelor pentru libertate și independență naționa- s lă, de a se pune de.a curme- ' zișul procesului inevitabil al prăbușirii sistemului colonial.Exemplul cel mai recent al îndârjirii cu care puterile colonialiste încearcă să-și men. țină dominația este agresiunea colonialiștilor francezi împotriva Tunisiei, în prezent ea formează obiect de dezbatere al unei sesiuni speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Este deosebit de semnificativ că peste 50 de state membre aleO.N.U. au susținut convocarea acestei sesiuni.Republica Populară Romină sprijină cu fermitate cererea de încetare a agresiunii împotriva Tunisiei și de evacuare a trupelor colonialiste de pe teritoriul ei, de condamnare a acțiunilor agresive ale colonialiștilor, de respectare ă suveranității și libertății tuturor popoarelor. (Aplauze).Colonialismul și-a trăit traiul. El trebuie lichidat definitiv sub toate formele lui. spre binele omenirii și dezvoltarea ei pe calea progresului.Pe zi ce trece, principiile coexistenței pașnice dintre toate țările, fără deosebire de sistem social, dreptul tuturor popoarelor de a dispune în mod liber de soarta lor, se bucură de sprijin tot mai larg în întreaga lume. „Niciodată în istorie n-au existat asemenea forțe uriașe adunate sub drapelul păcii ca în zilele noa. stre: lagărul socialismului, țările nesocialiste iubitoare de pace, popoarele care luptă pentru independență națională, proletariatul internațional, cercurile largi ale opiniei publice mondiale, sutele și sutele de milioane de partizani ai păcii. Avem convingerea fermă că un război mondial poate fi preîntâmpinat, spre binele omenirii ți al viitorului ei, prin eforturile unite ale tuturor celor cărora le este scumpă pacea. (Vii a- plauze).

A

Dragi tovarăși,Făclnd bilanțul muncii și luptei sale din cei 17 ani de viață libwă, poporul nostru privește cu încredere ți optimism viitorul. însuflețiți de victoriile obținute sub conducere» partidului, muncitorii, țăranii, oamenii de cultură din țara noastră sint ho țări (i să-și înzecească eforturile pentru desăvârșirea construcției mărețului edificiu al socialismului, pentru a păși pa culmi și mai înalte de progres și bunăstare, pentru a obține noi și strălucite succese in munca lor închinată cauzei nobile a socialismului și păcii. (Aplauze furtunoase, prelungite).Trăiască 23 August — ziua eliberării scumpei noastre patrii ! (Urale, ovații).Trăiască eroicul nostru popor muncitor - constructor alsocialismului ! (Aplauze, u-rale).Trăiască lagărul unt și pu.ternic al socialismului și pă-cil! (Aplauze puternice, u-rale).Trăiască pacea între po-poare ! (Aplauze vil, ovații).
(Întreaga sală, în picioare, 

ovaționează minute fa șir. Ră
sună lozinci : ,,Trăiască 23
August, ziua eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist", 
„Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, organizatorul și 
inspiratorul tuturor victorii
lor noastre". DIn miile de piep
turi izbucnesc urale. Se scan
dează îndelung : P.M.R.!
P.M.R. !).



Depuneri de coroane cu prilejul celei de-a ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

17-n animări a eliberării patriei
ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI

Succese aîe munchoriîor

Sovietici.

l-a MomsEwmtal

Eroilor

La Monumentul

Erosior Sovietici

Patrâei

Crăciun, Vasile 1 Vasilichi, C.C. al P.M.R.,

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Romîniei, în amintirea eroilor căzuți în lupta împotriva fascismului, pentru libertatea și independența patriei noastre, marți dimineața au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei.La solemnitate au luat parte tovarășii Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea. secretar al C.C. al P.M.R., Dumitru Diaconescu și general de armată lacob Teclu, membri ai Consiliului de Stat, Mihail Constanța Dănălache, Gheorghe bri ai drei Păcuraru, membru pleant al C.C. al P.M.R., Ion Constant Manoliu, ministrul Justiției, general-colonel Ion Tutoveanu, adjunct al ministrului Forțelor Armate, ge- neral-maior Stelian Staicu, adjunct al ministrului Afacerilor Interne. Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului Aface-

Florescu, Florian Patilineț, mem- An- su-

Marți dimineața, cu prilejul sărbătorii naționale - ziua de 23 August, au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor Sovietici, în memoria ostașilor sovietici căzuți în lupta împotriva fascismului, pentru eliberarea Romîniei,La solemnitate au luat parte tovarășii Emil Bodnăraș, membru al Biroului Politic al CC. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Minai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., Dumitru Diaconescu și general de armată lacob Teclu, membri ai Consiliului de Stat, Constanța Dănălache, Vasile Patilineț, Vasilichi, membri ai C.C. al P.M.R., Andrei Păcu- raru, membru supleant al C.C. al P.M.R., Ion Constant Manoliu, ministrul Justiției, general-colonel Ion Tutovea- nu, adjunct al ministrului Forțelor Armate, Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, general- maior Stelian Staicu și gene- ral-maior Dumitru Constanti- nescu, adjuncți ai ministrului Afacerilor Interne, generali în

Mihail Florescu, Crăciun, FlorianManea Mănescu, Gheorghe ai

La Monumentul Eroilor

rilor Externe, generali în rezervă — foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai Comitetului orășenesc București al P.M.R., ai Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei, delegații ale oamenilor muncii din marile întreprinderi bucureștene, nerali și ofițeri superiori.A fost intonat Imnul Stat al R. P- Romîne.Au fost depuse coroane flori din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Consiliului Central al Sindicatelor, U.T.M. și U.A.S.R., Ministerului Forțelor Armate, A.R.L.U.S., Comitetului orășenesc București al P.M.R. și Sfatului Popular al Capitalei, din partea unor mari întreprinderi bucureștene ; pionierii au depus o jerbă de flori.Participanții la solemnitate au primit apoi defilarea companiei de onoare

rezervă — foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist, conducători al unor instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai Comitetului orășenesc București al P.M.R. și Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei, delegații ale oamenilor muncii din marile întreprinderi bucureștene, generali și ofițeri superiori.Au fost de față I. K. Jega- lin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București și membri ai ambasadei.Au fost intonate Imnurile de Stat ale Uniunii Sovietice și R. P. Romîne.Au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Consiliului Central al Sindicatelor, U.T.M, și U.A.S.R., Ministerului Forțelor Armate, Consiliului general A.R.L.U.S., Comitetului orășenesc București al P.M.R., Sfatului Popular al Capitalei, din partea unor mari întreprinderi bucureștene ; pionierii au depus o jerbă de flori.Participanții la solemnitate au primit apoi defilarea companiei de onoare.

La Monumentul Eroilor Patriei se depune coroana din 
partea Uniunii Tineretului Muncitor.

Foto : AGERPRES

La cimitirele

eroilor rowîm șa sovieticiTot în cursul dimineții de marți au fost'depuse coroane de flori cu prilejul zilei de 23 August la cimitirul eroilor romîni de la Ghencea și la cimitirele eroilor sovietici din comunele Herăstrău și Jilava.Au luat parte generali și o- fițeri superiori, reprezentanți ai comitetelor de partid și sfaturilor populare din raioanele respective, numeroși oameni ai muncii, pionieri.La cimitirul eroilor de la Ghencea a fost Imnul de Stat al R. mîne, iar la cimitirul
romîni. intonat P. Ro- eroilor

sovietici din comunele Herăstrău și Jilava au fost intonate Imnurile de stat R.P. Romîne și Uniunii vietice.La monumentele și pe mormintele ostașilor romîni și sovietici au fost depuse coroane de flori din partea Ministerului Forțelor Armate și altor ministere, sfaturilor populare și a unor întreprinderi din Capitală. Pionierii au depus jerbe și buchete de flori.Au mai fost depuse coroane de flori și la monumentele și cimitirele eroilor romîni și sovietici din alte orașe.
La cimitirul

militarilor britaniciMarți Io amiază au fost depuse coroane de flori la cimitirul militarilor britanici căzuți pe teritoriul Romîniei în lupt* împotriva fascismului.La solemnitate au luat parte Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihail Florescu, ministrul Industriei Petrolului și Chimiei, Gogu Rădulescu, ministrul Comerțului, Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Dionlsie Ionescu, șeful Ceremonialului de Stat, delegații de muncitori din marile întreprinderi ale Capitalei, generali și ofițeri superiori.La solemnitate au asistat membrii Legației Marii Britanii la București în frunte cu însărcinatul cu afaceri ad-in- terim Philip McKearney.După Intonarea Imnurilor de Stat ale Marii Britanii și R. P. Romîne. au fost depuse coroane de flori din partea Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Ministerului Forțelor Armate, Sfatului Popular Regional București, din partea unor mari întreprinderi din Capitală.
Pionierii aduc un omagiu 
eroilor sovietici căzuți pen
tru eliberarea patriei noa

stre.

Foto : AGERPRES

aleSo-

Cei prezenți au primit apoi defilarea companiei de onoare. (Agerpres)

Ședința Comisiei electorale centrale
din industria ușoară...

de 
lei, 
do

Muncitorii din întreprinderile 
Industriei ușoare și-au reali
zat angajamentul luat in cin
stea zilei de 23 August de a 
îndeplini planul de producție 
pe primele 8 luni ale anului 
înainte de termen. In această 
perioadă au fost date în plus 
peste plan circa 2 milioane 
mp de țesături de bumbac, 
lină șl mătase, confecții în va-

,si ale lucrătorilor
cooperativelor 

de consumLucrătorii cooperativelor de consum și-au realizat angajamentele luate în cinstea marii sărbători. De la 1 ianuarie pînă acum au fost vîndute la sate cu circa 2 la sută mai multe mărfuri față de prevederi, comparativ cu anul 1960, oamenii muncii de la sate au cumpărat cooperative articole 57 la 21 la sută confecții, vîndut în același timp la sate de 4 ori mai multe televizoare și mașini de spălat rufe, de 5 ori mai multe ceasuri de mînă și de 2 ori mai multe motociclete și motorete.Pentru succesele obținute în cinstea zilei de 23 August, Uniunea centrală a cooperativelor de consum și C. C. al Uniunii sindicatelor comerț- cooperațle au acordat unui număr de 228 lucrători ai cooperativelor insigna și diplome de „fruntași în muncă în cooperația de consum" și la 317 membri cooperatori — diplome și insigne de „fruntaș în activitatea cooperației de consum".

mai mult cu 22 la electro.tehnic;, sută mobilă și
prin sută cu cu S-au

(Agerpres)

Rodnicul bilanț

al oamenilor muncii
din Banat

Oamenii muncii din regiu
nea Banat obțin noi 
succese în întrecerea so

cialistă organizată în cinstea 
măreței aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul 
fascist. Bilanțul făcut de în
treprinderile industriale din 
regiune este deosebit de îmbu
curător. In primele 7 luni ale 
anului curent au fost produse 
peste plan 22.000 tone de la
minate finite, 3.166 tone oțel, 
15.500 tone minereu de fier, 
386.060 metri pătrați țesături 
diferite, 286.000 bucăți trico
taje, 15.000 perechi Încăl
țăminte de piele etc. S-au evi
dențiat în mod deosebit oțela- 
rii și lamlnatorii din Reșița și 
Oțelul Roșu, minerii din Boc
șa, constructorii și textiliștii a- 
rădeni, muncitorii din Timi
șoara și din celelalte orașe ale 
regiunii, în cele 7 luni din 
acest an valoarea producției 
industriale din regiunea Banat 
a fost cu aproximativ 15,5 la 
sută mai mare decât cea înre
gistrată fn perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Succese însemnate au fost 
dobindite și în ce privește îm
bunătățirea calității produse
lor. întreprinderile „Ion Fo- 
naghi", „Bela Brainer" din 
Timișoara, Uzinele textile „30 
Decembrie" Arad și altele au 
reușit să obțină un procent 
ridicat de produse de cea mai 
bună calitate iar minerii 
Trustului minier „Banatul" 
au redus cu 2 Ia sută pro
centul de cenușă din căr
bune. De asemenea, majorita
tea colectivelor Întreprinderi
lor și uzinelor și-au îndeplinit 
și depășit angajamentele luate 
în cinstea glorioasei aniver
sări. Multe din cele 1.473 de 
brigăzi de producție ale tine
retului din întreprinderile bă
nățene (dintre care 129 nou 
înființate) se situează In rîn
dul brigăzilor fruntașe în în
trecerea socialistă.

V. BOARIU

aproximativ 25 mlll- 
zecs de mii 
încălțăminte

de pa
și alte

au fost

In ziua de 22 august Comi
sia electorală centrală pentru 
alegerea unor deputați în 
Marea Adunare Națională s-a 
întrunit în ședință de lucru 
sub președinția tovarășului 
acad. Atanase Joja.

Potrivit legii nr. 9 din 1952, 
Comisia electorala centrală a 
luat măsuri în legătură cu 
ținerea alegerii unor deputați 
în circumscripțiile electorale 
vacante : Caransebeș, regiu
nea Banat, și Băneasa, regiu
nea Dobrogea.

loare
oan® 
rochi 
produse.

Succese de seamă 
obținute, de asemenea. In Im. 
bunâtățlrsa caTlățli mărfurilor 
și reducerea consumurilor 
spocilico. in prima Jumătate a 
anului, In acest sector au lost 
obținute economii suplimen
tare in valoare de 54 milioane 
lei.

Campionatul categoriei A de fotba 1
Campionatul categoriei A de 

fotbal programează duminică în- 
tîlnirile din cadrul celei de-a ll-a 
etape. în Capitală se vor desfă
șura dimineața In cuplaj pe sta
dionul ,,23 August" următoarele 
înfîlniri : Dinamo București—Dina
mo Bacău (ora 9) și Progresul

București—Metalul Tîrgovișfe (ore 
10,45).

in țară au loc următoarei» în- 
fîlniri : U.T. Arad—Jiul Petroșani ; 
Știința Cluj—C.C.A. ; Minerul 
Lupeni—Dinamo Pitaști ; Știința 
Timișoara—Rapid București și Pe
trolul Ploiești—Steagul Roșu Bra
șov.

PREMIAÎII LA CEL DE-AL VI-LEA CONCURS
AL FORMAȚIILOR ARTISTICE DE AMATORI

acordate 
parti- 
VI-lea 
artis- 
orașe

Marți dimineața în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală 
a avut loc festivitatea decer
nării distincțiilor 
formațiilor și soliștilor 
cipanți la cel de-al 
Concurs al formațiilor 
tice de amatori de la 
și sate.

In numele Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, al 
Consiliului Central al Sindi
catelor și al Comisiei de or
ganizare a concursului, a 
luat cuvintul tov. C. Prisnea, 
adjunct al ministrului învă- 
țămîntului și Culturii.

In continuare, compozitorul 
Ion Chirescu, artist al po
porului, președintele juriului 
centrai de selecționare, a fn- 
mînat distincțiile atribuite 
formațiilor și soliștilor 
miați în faza finală a 
cursului.

PREMIUL I, TITLUL
„LAUREAT” au primit urmă
toarele formații artistice sin
dicale : corurile Combinatu
lui metalurgic Reșița și Com
binatului siderurgic Hunedoa
ra ; brigăzile artistice de 
agitație ale Uzinelor „Tu- 
dor 
reștl 
din București; formația 
dansuri a Combinatului 
derurgic Hunedoara; 
mația de balet a 
treprinderii „Ion Fonaghi" Ti-

pie- 
con-

DE

artistice
Uzinelor

Vladimirescu" din Bucu- 
și Spitalului nr. 9 

de 
•1- 

for- 
în-

mișoara ; faniara Atelierelor 
C.F.R. Timișoara; orchestra 
simfonică a Combinatului me
talurgic Reșița ; orchestra se- 
misimfonlcă a Uzinelor „Janos 
Herbak” din Cluj ; orchestra 
de cameră a Sindicatului lu
crătorilor sanitari din Bucu
rești ; orchestra do muzică 
ușoară a Uzinelor „Electroni
ca" din București ; orchestra 
populară I.C.O.-Timișoara ; 
orchestra de mandoline de la 
Poșta centrală București.

Aceleași distincții au fost 
primite de către următoarele 
formații din sistemul așeză
mintelor culturale : corul că
minului cultural din comuna 
Domnești, regiunea Argeș ; 
corul Palatului cultural din 
Ploiești; formația de trișcari 
a căminului cultural din co
muna Leșu lived, regiunea 
Cluj ; taraful casei raionale 
de cultură din comuna Slo
bozia, regiunea București; 
fanfara colțuluî roșu al G.A.C. 
din comuna Cosmești, regiu
nea Iași ; brigăzile aitistice 
do agitație a colțului roșu de 
la G.A.C. „Viață nouă", co
muna Sîntana, regiunea Cri
șana și a căminului cultural 
din comuna Pecineaga, re
giunea Dobrogea; brigada 
artistică de agitație a 
raionale de cultură
grești, regiunea Iași ; forma-

casei
din Ne-

ția de dansuri a căminului 
cultural d'ln comuna Dăbu- 
leni, regiunea Oltenia; echi
pa de dansuri a casei raio
nale de cultură din Zlmnicea, 
regiunea București.

Din rîndurile soliștilor au 
fost distinși cu PREMIUL I. 
TITLUL DE „LAUREAT" urmă
torii : grupul vocal folcloric 
al Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei; Maria 
Precup, de la căminul cultu
ral din comuna Leșu Ilvei, re
giunea Cluj ; Tralan Bădu- 
lescu, de la Palatul culturii 
din Ploiești; Marin Ulei, de 
la căminul cultural din comu
na Pătroaia, regiunea Argeș ; 
familia Udrea, de la casa ra
ională de cultură <jin Pucioa
sa, regiunea Ploiești.

Numeroși Instructori ai for
mațiilor artistice laureate ale 
concursului au fost distinși cu 
titlul de „laureat” șl cu pre
mii individuale, Iar alții au 
primit premii speciale.

PREMIUL II a fost acordat 
de juriul central de selecțio
nare unui număr de 25 de 
formații artistice și 7 soliști, 
iar 38 de formații și 12 so
liști au primit PREMIUL III.

Au fost acordat», de ase
menea, numeroasa mențiuni 
și premii speciale.

(Agerpres)

Bucuria artei amatoare
troMzagșau, e scena finalei 
sw «7 ce^ui de al VI-lea

C°ncurs al artiș-
Kjy zșMjfl tilor amatori, or- 

ganizat în cinstea 
rt-—-—• aniversării parti

dului și a zilei de 23 August 
— nouă zile de pasionantă în
trecere a brigăzilor de agita
ție, a 
lor, a 
lor !

Noi, 
neîncăpător 
C.C.S. din Capitală am avut 
în față țara însăși în vers, în 
cîntec și în dans. In aceste 
nouă zile ni s-au desvăluit, 
încă o dată, frumusețea mo
rală a poporului nostru, se
tea lui de muncă, de frumos, 
de continuă

Interpreți 
după cîteva 
reciprocă — 
tr-o imensă 
turor și o singură inimă a tu
turor zvîcnește în ritmuri 
ample. Asta se-ntîmplă mai 
ales cînd pe scenă e o briga
dă artistică de agitație. Ea in
formează — uneori lapidar, 
tranșant: scade costul produ
sului, calitatea e în sporire, 
cutare a făcut bine, cutare a 
greșit. Dar brigada îți dă ~ 
repede, dar precis — conștiin
ța lucrului făcut, sensul și 
rostul lui. Că tabla ieșită din 
uzina gălățeană e mai subțire 
și mai lucitoare poate fi nu
anță tehnică pentru specia
liști dar brigada te previne că 
e în joc marca și fața fabri
cii, că toată țara e interesată 
în acest spor de virtuți, că 
din „trenul calității" nu tre
buie să lipsească nimeni, de
oarece destinația lui se chect-

1 și viață feri-

de cristal a 
străvede, tot

Vn viitor 
cu bornele

corurilor ți orchestre- 
soliștilor ți dansatori-

cei din stalul devenit 
al Teatrului

propășire,
și spectatori 

clipe de scrutare 
se contopesc In
conștiență a tu-

mă bunăstare 
cită.

Prin lentila 
prezentului se
timpul, viitorul, 
foarte apropiat, 
în zarea noastră. Brigada ar
tistică de agitație a unor co
lectiviști anunță marile pro
grese pe care le-a făcut și le 
va mai face satul lor. Fă- 
cîndu-se ecoul atîtor și atîtor 
alte gospodării agricole co
lective, o brigadă din Crișana 
informează : satul este electri
ficat, șoseaua a fost asfaltată, 
magazinul universal e cu etaj, 
nu știu cîte gospodine scot 
cozonacii din cuptoare cu a- 
ragaz, și nu știu cîți săteni 
merg grăbiți cu motociclete
le. Dar neonul din centru, 
ca-n centrul Capitalei și al o- 
rașelor ? Iată și o sursă de 
inspirație: pentru alți colecti
viști, pentru alte sate, care — 
unul după celălalt — se în
șirate în salba aceasta care 
se leagă acum, zi după zi - 
marea și 
colectivistă.

Prezentă, 
curia de a 
în cor, la vreun 
solo sau în orchestre și fan
fare. Poporul nostru e mae
stru în cîntec și tot ce s-a cîn- 
tat aici, s a cîntat cu măe- 
strie. In ochii și pe fețele tu
turor executanților am citit 
o îndoită bucurie, fie că a fost 
vorba de coriștii Banatului 
sau de jazz-ul siderurgiștilor 
hunedoreni, de mandoliniștii 
petroliști ploieșteni sau de 
fanfara maramureșană. 
doita bucurie pe care o 
apropierea de focul artei vii, 
pe de o parte, și apropierea de 
oamenii pentru care fac artă,

puternica familie

vie, amplă — bu- 
cînta. De a cîntă 

instrument,

Iu
dă

„Poporul romîn este un popor
harnic și talentat“

Duminică, la ora prînzului, pe 
aeroportul Băneasa am 
solicitat un scurt interviu 

pentru „Scînteia tineretului" dom
nului Bangoura Kanfori, vice-mi- 
nistru al Muncii din Guineea, 
conducătorul delegajiei tineretu
lui guinez care, după ce a parti
cipat la Forumul de la Moscova, 
a vizitat țara noastră. D-l Ban
goura Kanfori a dorit, în primul 
rînd, să 
cu care

în Romînia, discuțiile fructuoase 
purtate cu reprezentanți ai con
ducerii U.T.M,, ne-au permis să 
cunoaștem cum muncește și cum 
trăiește tineretul romîn, Am avut 
multe de învățat. La sfîrșitul vizitei

gine deformată a Africii, să nege 
capacitatea popoarelor africane 
de a pune în valoare patrimoniul 
national. In același timp, cercurile 
colonialiste au făcut totul pentru 
ca popoarele africane să nu cu-

no relateze impresiile 
pleacă din R.P. Romînă :

invitația prietenilor din 
Tineretului Muncitor am

— La
Uniunea 
avut prilejul să vizităm țara dum
neavoastră. Am văzut multe lu
cruri afît la București, cit și in 
regiunea Bacău, pretutindeni 
unde am fost. Ne-a impresionat 
puternic frumusețea țării voastre, 
ardoarea cu care poporul mun
cește. Poporul vostru este har
nic, talentat. Aici, în Romînia, am 
fost primiți foarte călduros. Bucu- 
reșlenit sînt oameni deosebit de 
simpatici, foarte apropia)!, priete
noși, sinceri. Ceea ce am văzut

Declarațiile făcute ziarului nostru 
de d-l Bangoura Kanfori, vice-ministru 

al Muncii din Guineea

noastre putem afirma că s-au creat 
condiții pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă și o lărgire a 
legăturilor între tineretul țărilor 
noastre. Sperăm că în viitor repre
zentanți ai U.T.M. vor avea prile
jul să viziteze 
noască în mod 
tul nostru.

Interlocutorul
niază în continuare că Impe
rialismul șl colonialismul au încer
cat întotdeauna să creeze o Ima-

Guineea, să cu- 
nemijlocit tinere-

nostru ne subli-

noască adevărul despre firile so
cialiste.

— Cu cit legăturile dintre ță
rile socialista și cele din Africa 
devin mai strinse, înțelegerea re
ciprocă este mai puternică, ara
tă oaspetele nostru. Contactele 
directe, de felul vizitei noastre, 
contribuie la strîngerea acestor 
legături In lupta comună pentru 
pace șl progres. Lupta popoare
lor Africii împotriva colonialismu
lui, pentru independentă, este O

lupfă dreaptă în care am simțit 
Întotdeauna sprijinul țărilor socia
liste. Lupta noastră se integrează 
în lupta generală pentru coexis
tență pașnică, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale, pentru des
tindere în relațiile dintre state.

Mai erau cîteva minute pînă la 
plecarea avionului. D-l Bangoura 
Kanfori încheie declarația sa :

— Mulțumim gazdelor noastre 
că ne-au dat posibilitatea de a 
vizita Romînia. Delegația noastră 
îșl exprimă convingerea că po
poarele noastre vor lupta mînă 
în mînă, unite, spre a învinge im
perialismul șl colonialismul, spre 
a pregăti omului (și cînd spun 
om mă gîndesc la toți indiferent 
de culoarea pielii sau 
condiții de viață mai 
convins că schimbul 
între tineretul 
contribui la 
și cooperării 
Guineea.

religla lor) 
bune. Sînf 
de vizite 

noastre vațărilor 
adîncirea prieteniei 
dintre Romînla șl

M. RAMURĂ

pe de altă parte, sentimentul 
că gestul tău produce, la rîndul 
lui, bucurie. Muncitori, ță
rani colectiviști,- ingineri, me
dici, profesori cîntă laolaltă 
doina străbună și, imediat 
după aceea, schimbînd parti
turile sau instrumentele cîntă 
bunăoară simfoniile lui 
Haydn și Enescu. Se vede cum 
cutărui instrumentist îi place 
să fie admirat pentru bravu
ra cu care cîntă 
sau piston, înțr-o 
muzică ușoară a 
tot atît de bine 
cîtă plăcere s-a 
prilejuiască tovarășilor clipe 
de desfătare în dans și mu
zică. Să facem muzică — iată 
o frază pînă ieri rezervată 
pretinselor „elite", dar azi o 
afirmație în plină desfășurare 
chiar și în cel mai îndepăr
tat și mic cătun. Și nu numai 
din frunză, sau din nai, ci și 
din frunză și din nai, și din vi
oară, și la pian, în orchestre 
de cameră, semisimfonice și 
simfonice. Și încă ceva, la 
capitolul acesta de muzică 1 
am ascultat fanfare pline de 
armonie și uneori, să ne fie 
îngăduit, de grație. La finala 
celui de-al 
să nu mai 
tea vocală 
operetelor 
na finalei.

Cu temă sau nu, coregrafia 
echipelor de dansuri a entu
ziasmat, a ridicat de nenu
mărate ori sala în picioare. 
Orice alt elogiu e de prisos 
pentru magistralii dansatori, 
custozi ai nesecatului nostru 
tezaur folcloric.

Bogată și fericită săptămî- 
nă a artei amatoare ! A artei 
plămădite din bucuria oame
nilor care muncesc întru 
bucuria lor. Izvor viu de in
spirație pentru munca și arta 
tuturora. Așezată în prag de 
aniversare a lui 23 August fi
nala Concursului al VI-lea 
ne-a reamintit că această 
imensă, inepuizabilă ivire și 
desfășurare de talente auten
tice se datorește tocmai lui 
23 August 1944 și Partidului 
Muncitoresc Romîn, căruia i 
se datorește totul. Partidul 
a deschis larg portalurile ar
tei și ale culturii pentru po
porul nostru, altădată ținut 
sub obroc, și poporul îi e re
cunoscător. N-a fost program 
care să nu fi cuprins versuri 
de slavă închinate partidului 
și operei mărețe de zidire a 
socialismului.

Timp de nouă zile, eala 
Teatrului C. C. S. a fost un a- 
devărat combinat artistic al 
cîntecului, al versului, ai dan
sului. Un combinat folositor 
ca Hunedoara, frumos ca li
toralul, măreț ca Bicazul. Sub 
bolta lui înaltă, un popor în
treg și-a exprimat bucuria 
vieții noi, și-a exprimat dra
gostea și recunoștința față de 
partid.

la acordeon 
formație de 
fabricii, dar 
se vede cu 
obișnuit să

VI-lea concurs. Ca 
insistăm pe calită
ți instrumentală a 
prezentate pe see-

FLORIAN POTRA
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MOSCOVA 22. Corespondentul Agerpres transmite: In seara zilei de 22 august la Casa prieteniei cu popoarele țărilor străine a avut loc o adunare festivă a oamenilor muncii din Moscova, consacrată celei de-a 17-a aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist. La adunare au participat oameni ai muncii din Moscova, studenți, reprezentanți ai organizațiilor obștești Si de stat. Au fostobștăști Si de stat.prezenți membrii ambasadei romîne, delegația Asociației Romîne pentru Legăturile de Prietenie cu U.R.S.S., participant! la Trenul prieteniei și păcii, sosit la 22 august la Moscova.Evgheni Afanasenko, nistrul Învățămîntului R.S.F.S.R., președintele dației de prietenie sovieto- romînă, a vorbit despre însemnătatea acestei zile și a urat poporului romîn moi succese în construirea socialismului.Au mai luat cuvîntul Evdo- chia Alexandrova Șalampo- va, muncitoare la sovhozul „Gorki" din regiunea Moscova și Grigori Nikolai Meda- liov, udarnic al muncii comuniste la Fabrica de rulmenți nr. 1 din Moscova. Adunarea a fost salutată de prof. univ. Ion Creangă, membru al Consiliului de Stat al R. P. Romîne, rectorul Universității „Alexandru Ion Cuza“ din Iași, conducătorul delegației A.R.L.U.S.în încheiere a luat cuvîntul Nicolae Guină, ambasadorul Republicii in U.R.S.S.

relații culturale cu străină
tatea și a clubului oamenilor 
de cultură din Sofia, a fost 
organizată o seară închinată 
celei de-a 17-a aniversări de 
la eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist.

S-a conferențiat despre suc
cesele poporului romîn în con
struirea socialismului și des
pre prietenia dintre popoarele 
bulgar și romîn.

In cadrul programului ar
tistic a fost prezentat filmul 
romînesc „Setea".

mi- al Aso-

Populare Romine
★asemănătoare auAdunăriavut loc și în alte capitale ale republicilor unionale și orașe din Uniunea Sovietică.PEKIN 22 (Agerpres). — Cu prilejul aniversării a 17 ani de la eliberarea Romîniei de sub jugul fascist, la Pekin a avut loc o seară de filme romînești organizată de Ministerul Culturii, Comitetul pentru relații culturale cu străinătatea și Asociația pentru prietenia, chino-romînă. A fost prezentat filmul „I urtuna”. 4Au participat Su Kuang- Siao, locțiitorul ministrului Culturii, Ci Vu, vicepreședinte al Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea și Ciu En-lu, vicepreședinte al a- sociației pentru prietenia chino-romînă.Au fost de asemenea de față Ion Bașchiru, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. Romîne la Pekin și alți membri ai ambasadei.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). 
— La 22 august a avut loc 
în sala de festivități a uzi
nelor „Huța” din Varșovia o 
adunare festivă consacrată 
zilei de 23 August. In sală, 
împodobită sărbătorește cu 
portretele tovarășilor Gheor 
ghe Gheorghiu-Dej și Wladis- law Gomulka și cu drapelele 
de stat ale R.P. Romîne și 
R.P. Polone, se aflau repre
zentanți ai Comitetului din 
Varșovia al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 
și un numeros public. Au a- 
sistat de asemenea membrii 
grupului de tehnicieni romîni 
aflați în prezent la specialita
te la uzinele „Hutg.”.

Despre semnificația zilei de 
23 August și despre succesele 
poporului romîn în cei 17 ani 
de la eliberare a vorbit Ta
deusz Sasin, secretar al Comi
tetului dp partid al uzinei.

A luat de asemenea cuvîntul 
Ion Rusu, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R.P. Ro
mîne la Varșovia.

Adunarea a adoptat cu vii 
aplauze textul unei telegrame 
de felicitare adresată tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

A fost prezentat apoi un 
program artistic susținut de o 
formație a Teatrului satiric- 
muzical „C. Tănase” din Bucu
rești care se află în turneu în 
R.P. Polonă și de un colectiv 
de artiști polonezi;

Adunarea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească. A- 
sistența a manifestat pentru 
prietenia dintre cele două 
popoare.

formei Agrare, Husni Sawaf guvernatorul Băncii centrale, secretari generali ai ministerelor Afacerilor Interne, Culturii, Sănătății și alți funcționari superiori, precum și reprezentanți ai vieții economice, artistice și culturale, ziariști. Au fost prezenți de asemenea șefi ai reprezentanțelor diplomatice.Ziarele din Damasc și radioul au publicat materiale despre cea de-a 17-a aniversare a eliberării patriei noastre, iar televiziunea a consacrat o emisiune care a cuprins filmul „Hora" și o conferință despre viața și opera lui George Enescu.PRAGA 22 — Corespondentul Agerpres transmite : Manifestările prilejuite de sărbătorirea celei de-a 17-ă aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist au fost , inaugurate în R. S. Cehoslovacă prin gala de filme românești care a avut loc Ia Bratislava la 21 august. Au fost prezentate filmul artistic „Setea" și filmul de scurt metraj „Mamaia".Au fost de față K. Bacii ek, membru în Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, prim-secretar al C.C- al Partidului Comunist din Slovacia, și alți reprezentanți de frunte ai vieții politice și culturale din Slovacia- în sală se aflau de asemenea Interpreta principali ai filmului. Jules Cazaban, artist al po- poporului. și Colea Răutu.în aceeași seară, însărcinatul cu afaceri ad-interim al ambasadei R. P. Romîne la Praga. ing. Corneliu Vlad, a oferit o recepție la Bratislava.

Popoarele lumii condamnă 
agresiunea franceză 
împotriva Tunisiei

- Cuvîntul reprezentantului sovietic 
la sesiunea specială 

a Adunării Generale a O. N. U.

BUDAPESTA 22 (Agerpres). M.T.I. transmite : Cu prilejul aniversării a 17 ani de la eliberarea Romîniei de sub jugul fascist, la 22 august a avut loc la Debrețin ceremonia depunerii de coroane la Monumentul eroilor romîni căzuți în luptele pentru eliberarea acestui oraș.

CAIRO 22 (Agerpres). — In 
seara zilei de 21 august De
partamentul cinematografiei 
R.A.U. a organizat în grădina 
Institutului de muzică orien
tală din Cairo un spectacol 
cu filmele românești „Dar- 
clee“, .Umor pe sfori" și „Două viori". Au participat 
profesori și studenți ai institu
tului. membri ai Societății de 
arte frumoase, artiști, ziariști și un numeros public. Filmele 
s-au bucurat

HANOI 22 (Agerpres). — în orașul Nam D’inh din R.D. Vietnam a fost deschisă,, în ziua de 20 august, săptămâna filmului romînesc cu filmul „Valurile Dunării". Cu acest prilej, Le Trung Thanh, membru în consiliul orașului, a vorbit despre importanța zilei de 23 August, despre dezvoltarea artei și culturii renunțați în anii regimului democrat-popular.Au fost prezenți Vu Hoat, președintele consiliului provinciei, Doan Van Mau, președintele Consiliului orașului, membri ai Ambasadei romîn e în R. D. Vietnam, oameni de cultură și artă, ziariști.

NEW YORK 22 (Agerpres).— 
TASS transmite; In ședința 
din după-amiaza zilei de 21 
august a sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. a 
luat cuvîntul P. D. Morozov, 
reprezentantul Uniunii Sovie
tice.

Convocarea actualei sesiuni 
speciale a Adunării Generale 
a fost cerută de aproape toate 
statele Africii și Asiei, o parte din statele latino-americane și 
europene și toate statele so
cialiste membre ale O.N.U., a 
spus delegatul sovietic.

Această acțiune colectivă 
importantă a majorității state
lor membre ale O.N.U. arată 
cît de profundă este indigna
rea popoarelor din întreaga 
lume față de agresiunea colo
nialiștilor francezi împotriva 
Republicii Tunisia. Poporul 
sovietic și guvernul sovietic, a 
subliniat P. D. Morozov, au 
condamnat cu hotărîre acțiu
nile Franței în regiunea Bi- 
zertei ca un act de agresiune 
împotriva Tunisiei, ca o încăl
care a suveranității și inde
pendenței sale, ca acțiuni care 
periclitează pacea în regiunea 
Africii de nord și a Mării Me- 
diterane.

Chemarea poporului tuni
sian de a se pune capăt agre
siunii colonialiștilor f rancezi a 
fost primită cu totul altfel de 
unele țări occidentale aliate 
ale Franței din blocul militar 
al N.A.T.O.

Nici una dintre aceste țări 
occidentale nu s-a alăturat 
cererii privitoare la convoca
rea sesiunii speciale a Adună
rii Generale, iar Statele Unite 
au făcut chiar obiecțiuni ofi
ciale. Franța, S.U.A. și Anglia 
au împiedicat Consiliul de 
Securitate să adopte chiar și 
cele mai moderate hotărîri. 
Aceste fapte, a subliniat dele
gatul sovietic, nu lasă îndoială 
că agresiunea armată a Fran

ci țel împotriva Tunisiei, ca și celelalte acte de agresiune co
loniale, se bizuie pe sprijinul 
N.A.T.O.

Agresiunea franceză con
tinuă și situația din Tunisia 
rămâne cît se poate de încor
dată. Hotărîr ea Consiliului de I Securitate din 22 iulie, cu pri- j vire la încetarea focului și la. 
retragerea forțelor armate 
franceze pe pozițiile inițiale 
ocupate pînă la 19 iulie, este 
ignorată de Franța.

Forțele armate franceze ata-

speciale a

că populația pașnică din Tu
nisia.

Este necesar să se obțină în
făptuirea deplină și imediată 
a hotărîrii preliminare a Con
siliului de Securitate cu pri
vire la' încetarea focului și la 
retragerea forțelor militare 
franceze pe pozițiile inițiale. 

Agresiunea franceză din Tu
nisia, a spus Morozov, este o 
verigă a lanțului amplelor 
măsuri proiectate de puterile 
coloniale împotriva mișcării de 
eliberare națională, împotriva 
păcii și securității popoarelor.

Reprezentantul, sovietic, a 
atras atenția că documentele 
secrete pregătite de C.E.N.T.O. 
date publicității la Moscova, 
aruncă o nouă lumină asupra 
planurilor criminale ale or
ganizatorilor blocurilor mili
tare.

Uniunea Sovietică, a decla
rat delegatul sovietic, va con
tinua să sprijine ațît în ca
drul O.N.U. cit și în afara a- 
cestei organizații lupta Tuni
siei pentru întărirea indepen
denței sale.

Au luat apoi cuvîntul dele
gații Iranului, Ceylonului, 
Ghanei, Mali, Indiei și Sene
galului. Ei au subliniat că 
prezența trupelor franceze pe 

■ teritoriul Tunisiei, în pofida 
voinței clar exprimate a gu
vernului și poporului ei, con
stituie o încălcare flagrantă a 
suveranității Tunisiei.

Budapesta devine pe zi ce 
trece tot mai înfloritoare. O 
grijă deosebită se acordă 
construcțiilor destinate oame
nilor muncii. Fotografia noa
stră înfățișează creșa de 
pii din noul cartier de 

cuințe ,Josef Atilla".

co-
lo-

Foto : M. T. I.

SOFIA 22 (Agerpres). - La 
21 august, din inițiativa Co
mitetului pentru prietenie și

22 (Agerpres). august reprezentanța română din Damasc a organizat o recepție în cinstea celei de-a 17-a aniversări a eliberării patriei noastre. La recepție au participat Ahmed Hadj Yunes ministrul de Stat al Agriculturii și Re-

DAMASC■ La 21

Vizita provocatoare a lui Adenauer 
occidentalîn BerlinulBONN 22 (Agerpres). — TASS transmite : La 22 august, cancelarul vest-german Adenauer a sosit în Berlinul occidental unde va vizita orașul și va avea convorbiri cu reprezentanții Senatului Berlinului occidental.Vizita lui Adenauer constituie în felul său punctul culminant al pelerinajului oamenilor politici și militarilor de la' Bonn și a celor din străinătate în’ Berlinul occidental, care a luat în ultimele zile un caracter vădit demonstrăm tiv și provocator. Cancelarul de Ia Bonn vine în Berlinul occidental în toiul luptei elec-

torale, deși Berlinul occidental n-are nici o legătură cu alegerile în Bundestagul vest- german, pentru simplul motiv că nu este un teritoriu al R.F.G. în realitate Adenauer caută prin vizita sa să sprijine și să încurajeze cercurile militariste și revanșarde care spumegă de furie din cauza măsurilor luate de guvernul R.D.G. pentru,, curmarea activității subversive și. diversioniste desfășurate din Berlinul occidental.Vizita lui Adenăuer în Berlinul occidental urmărește să agraveze și mai mult' situația și să împiedice reglementarea pașnică a problemei germane.

■ ■ ■■■ ' ’

■ ' - J

Cinstirea memoriei
uciși dePARIS 22 (Agerpres).20 august, la Paris, la de Boulogne s-au adunat pentru a cinsti memoria a 35 de tineri francezi uciși de hitle- riști în cel de-al doilea război mondial peste 4.000 de parizi-

- La Bois

Lucrările conferinței pentru reglementarea problemei laoțiene

GENEVA 22 . (Agerpres). — In ședința din 21 august a conferinței de îa Geneva pentru reglementarea problemei laoțiene s-a început discutarea propunerii S.U.A. de a se include în acordul internațional cu privire la Laos punctul cu privire la interzicerea represiunilor împotriva persoa-

ci e mult succes.

Vizita lui I. A. Gagarin

nelor, grupurilor sau organizațiilor care participă la operațiunile militare din Laos, împotriva acestei propuneri au obiectat mai multe delegații, printre care reprezentanții R. D. Vietnam și Indiei.Delegatul Indiei, Lall, a declarat că dacă cineva ar dicta Statelor Unite cum să se poarte cu cetățenii lor, guvernul american ar respinge sigur cu indignare acest tat.Din pricina faptului că legația americană a continuat să insiste asupra propunerii sale de natură să știrbească drepturile suverane ale Laosului, în această problemă s-a ajuns la un acord.Conferința a trecut apoi capitolul 5 al proiectului acord referitor la funcțiile și împuternicirile Comisiei internaționale de supraveghere și control asupra îndeplinirii acordului internațional cu privire la Laos care se află în curs de elaborare. După cum se știe, puterile occidentale caută să folosească Comisia internațională de control ca instrument pentru a se amesteca în treburile interne ale Laosului. Acesta este scopul urmărit de propunerea S.U.A. de a investi Comisia internațională cu drepturi care ar

de- dic-de
nula de

depăși aproape competența guvernului laoțian.Delegatul R. P. Chineze, Ci- jan Han-fu, a dat o ripostă acestor tentative primejdioa- se.Conferința este obligată ca în timpul elaborării funcțiilor și împuternicirilor comisiei internaționale să pornească de Ia principiul respectării independenței și suveranității Laosului și să nu transforme comisia internațională într-un fel de „supra-guvern“...Reprezentantul U.R.S.S., G. M. Pușkin, a declarat că hotărârile conferinței nu trebuie să afecteze drepturile suverane ale Laosului și ale poporului laoțian. Comisia internațională, a spus el în continuare, nu trebuie să se a- mestece în viața internă a Laosului. Comisia internațională nu trebuie decît să acorde ajutor Laosului în ce privește asigurarea îndeplinirii anumitor obligații care vor fi stabilite de conferința noastră și în caz de necesitate să acorde guvernului laoțian un ajutor în preîntâmpinarea a- mestecului străin, pentru neutralitatea respectată și cată de alteDiscutarea continuă.

unor trnen francezi 
hitleriștieni — comuniști și socialiști, oameni de diferite convingeri și pături sociale, uniți prin sentimentul de respect față de glorioasele tradiții ale mișcării de rezistență, față de memoria luptătorilor care și-au dat viața pentru libertatea ță- - rii lor.La această ceremonie au participat reprezentanți a 40 de asociații ale veteranilor de război, ale foștilor participanți la mișcarea de rezistență, ale prizonierilor și deportaților, numeroși fruntași ai mișcării muncitorești din Franța, printre care Waldeck Rochet, secretar general adjunct al Partidului Comunist Francez. G. Brichot, E. Henaff, membri ai C.C. al P. C. Francez, senatorul comunist G. Marrane și alții.Vorbitorii care au luat cuvîntul la mitingul care a avut loc cu acest prilej au subliniat că poporul francez nu va uita și nu va ierta niciodată ucigașilor naziști crimele pe care aceștia le-au comis pe pă- : mîntul Franței.
o dovadă concretă 

a barbariei 
care caracterizează 

imperialismul

ca fieLaosului să să nu fie încăl- state.acestei probleme
Tratativele de la Na-Mon

CĂLĂ TORIND
Ziarul ,,Pravda" a publicat la 

22 • august continuarea relatării 
cosmonautului sovietic nr. 2, 
Gherman Titov, despre zborul 
navei cosmice ,,Vostok-2“.

Gherman Titov scrie că în 
cursul zborului, cînd el a des
chis aparatul de radiorecepjie, 
se auzeau vocile posturilor de 
radio de pe toate continentele 
Pămîntului, care citau numele 
lui Hrușciov, care vorbeau des
pre navele cosmice sovietice. 
De cîteva ori în aparat s-a 
strecurat „Vocea Americii" în 
limba rasă. Ea transmitea ceva 
cOhfur despre dumnezeu; îngeri, 
sfinți. ?
««Titov scrie că; zburînd deasu- 

ptăUaponiei, el și-a adus aminte 
că era 6 august. In această zi 
cu 16 arii în urmă Robert Lewis, 
CdlOnei ăl forțelor aeriene mili
tare americane, a aruncat prima 
bSrhbă atomică asupra orașului 
Hîroșima. Pînă în prezent în 
Japonia mor oameni al căror 
sînge este contaminat cu radia
ții nefaste ale acestei explozii.

Dacă ziua de 6 august 194L 
scrie Tifov In continuare, a in
trat In istorie ca una din cele 
mai sumbre zile din analeie 
omenirii, după părerea întregii 
opinii publice mondiale, 6 
august 1961 va deveni una din 
cale mai luminoase zile ale a- 
cesteia.

în cursul celei de-a 3-a pe
rioade de revoluție, arată pilo
tul cosmonaut sovietic, atlîn- 
du-mă deasupra Europei, am 
transmis mesaje de ! 
poarelor Uniunii Sovietice și Eu- menea cîteva secvențe. Titov

ropei, iar apoi, străbăfînd par
tea sudică a emisferei occiden
tale — popoarelor Americii de 
sud.

Gherman Titov își aduce amin
te că, în timp ce „Vostok-2“, 
după ce străbătuse peste 200.000 
km. de drum cosmic, în cursul 
celei de-a 5-a perioade de re
voluție, trecea deasupra Chinei 
în regiunea Guancijou, el a 
transmis un mesaj popoarelor

De cunnd la Dusseldorf (R.F. 
Germană) a avut loc o în’iîl- 
nire a tineretului. Participanții 
Ia întîlnire au condamnat po
litica războinică a cercurilor 
revanșarde de la Bonn, s-au 
pronunțat pentru rezolvarea 
pe cale pașnică a problemei 
germane, pentru pace în în
treaga lume. In fotografie : 
aspect din timpul întîlnirii.

Foto : ZENTRALBILD i

in R. P. Ungară
(Agerpres). — 
a Consiliului 

R. P. Ungare,

BUDAPESTA 22
Printr-o hotărîre 
prezidențial al
I. A. Gagarin, primul pilot cos-

PRIN COSMOS
subliniază că, deși fotografiile 
nu au reușit prea bine, ele com
pletează totuși infr-o oarecare 

' măsură impresiile prilejuite de 
zbor.

Impărtășindu-și impresiile cu
lese in cursul observațiilor asu
pra suprafeței terestre, Titov 
scoate In mod deosebit in evi
dent* lanțul de mun|l Tian-Șsn, 
pe care l-a văzut, șl vlrfuriie

Pilotul cosmonaut G. S. Titov continuă 
relatările despre zborul său istoric

Asiei. Din Cosmos el a transmis 
de asemenea mesaje de salut 
popoarelor Australiei și Ameri
cii de nord.

Tot timpul aproape de mine 
în cabină plutea un aparat de 
filmat manual, scrie Titov. A- 
cesfa a fost un obișnuit aparat 
de filmat pentru reportaje — 
„Konvas", încărcat cu o peliculă 
colorată. Tifov relatează că el 
a luat cîfeva fotografii ale ce
rului înstelat precum și ale ori
zontului în momentul intrării în 
umbra Pămîntului și a ieșirii din 
această umbră la Soare.

Tifov arată că el s-a ’lăsat 
ademenit și s-a fotografiat cam 
de două ori pe el însuși. Apoi 
a aruncat în aer jurnalul de 
bord și, atunci cînd acesta a 
început să plutească în cabină 

salut po- deasupra capului, a luat de ase-

munților Himalaia, acoperite cu 
zăpadă de un alb imaculat.

Ca și continentele, scrie Titov, 
oceanele și mările se disting 
unele de altele prin culoarea 
lor. O paletă bogată, ca la pic
torul de marine rus Ivan Aiva- 
zovski, de la Oceanul Indian, 
de culoare bleumarin-indigo 
pînă la Marea Caraibilor 
Golful Mexicului de 
vernil.

Gherman Titov își 
aminte că înfr-un rînd 
nericul nopții el a zărit jos dîre 
aurite- ale luminilor unui mare 
oraș. Globul de pe tabloul cu 
aparate i-a sugerat că „Vostok- 
2“ se afla deasupra orașului Rio 
de Janeiro, unul dintre cele mai 
mari orașe din America de sud.

Cosmonautul sovietic arată că, 
conform graficului de zbor, se

,ți 
culoare

aduce 
în înfu-

apropia timpul de odihnă, de 
somn. Pentru a nu mă desprinde 
de fotoliu, scrie Titov, m-am 
fixat cu curele și mi-am dat or
dinul să adorm. Pe noi, cosmo- 
nauții, explică el, medicii ne-au 
deprins să adormim instantaneu, 
după dorință, și să ne trezim cu 
precizie la timpul stabilit. Am 
închis ochii și am adormit, scrie 
Titov.

Este ușor să dormi In Cosmos, 
arat* Titov. H-ai pe ce să te 
întorci; nici miinile, nici picioa
rele nu amor|esc. Te simfi ca pe 
un val marin.

M-am odihnit, m-am simțit 
proaspăt și vioi, scrie Titov des
pre starea lui 
trezit din somn, 
taj de pe navt, 
ționa cu precizia 
de ceasornic.

Gherman Tifov scrie cu dea- 
mănunful cum a făcut el exer
ciții de înviorare în Cosmos.

„Vostok-2“, arată Tifov, își 
executa perioadele de revolu
ție cu o precizie matematică, 
minut cu minut. Am verificat a- 
ceasta cu ceasul meu de mînă. 
intr-un rînd, infrînd în umbra 
Pămîntului, am înregistrat timpul. 
Atunci cînd nava, după ce 
străbătuse partea întunecată, s-a 
aflat din nou de partea luminată, 
am început să urmăresc acul 
ceasornicului așteptînd ca nava 
să intre din nou în umbră. A- 
ceasta s-a întîmplat la minutul 
89-lea, adică tocmai așa cum fu
sese calculat pe Pămînt și îmi 
fusese comunicat în Cosmos la 
începutul zborului.

atunci cînd s-a 
întregul apara- 
arată el, func- 
unui mecanism

monaut din lume a fost distins 
cu ordinul Drapelul 
Populare Ungare clasa 
liante.

In
I. A. 
dajii, 
ților 
află

Republicii 
cu bri-l-a21 august, 
cu sol- 

unită- 
care se

cursul zilei de 
Gagarin, s-a întîlnif 
ofițerii și generalii 

militare sovietice, 
temporar pe teritoriul Un

gariei, cu tineri ofițeri ai Arma
tei Populare Ungare. I. A. Ga
garin însoțit de Istvăn Szirmai, 
secretar al C.C. al P.M.S.U. și 
Sandor Gaspar, prim-secrefar al 
Comitetului orășenesc Budapesta 
al P.M.S.U., a făcut o plimbare 
cu vaporul pe Dunăre.

la 22 august luri Gagarin a 
părăsit Budapesta plecînd în pa-

NA MON 22 (Agerpres). — 
La 21 august, la tratativele tri
partite de la Na Mon a fost re
luată discutarea problemei 
componenței guvernului provi
zoriu de coaliție al Laosului și 
condițiile încetării focului.

Delegația rebelilor a conti
nuat să insiste ca cele trei 
părți să discute și să aprobe 
lista alcătuită din 10 candidați 
la funcția de prim-ministru, pe 
care a supus-o examinării șe
dinței din 16 august.

Rebelii au obiectat din nou 
împotriva candidaturii lui Su-

vanna Fumma la funcția de 
prim-ministru al viitorului gu
vern de coaliție și au insistat 
ca prim-ministru să fie numit 
Boun Oum, afirmând că el este 
„neutru", deși chiar america
nii au recunoscut în mod pu
blic că Boun Oum este omul 
lor.

In ședința din 21 august a 
subcomitetului militar, dele
gații celor trei părți au conti
nuat să discute proiectul con
dițiilor de încetare a focului, 
prezentat de delegația guver
nului regal.

DELHI 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : Presa indi
ană acordă o deosebită atenție 
Declarației agenției TASS cu 
privire la scopurile agresive 
ale blocului militar C.E.N.T.O.

„Asia și întreaga lume au 
fost zguduite de planurile dia
bolice ale țărilor membre ale 
C.E.N.T.O. în frunte cu S.U.A., 
prevăzînd Un atac cu bombe 
nucleare împotriva Uniunii So
vietice, precum și extermina
rea a milioane de locuitori ai 
Asiei — în Iran, Pakistan și 
Turcia, a declarat în interviul 
pe care l-a acordat la 21 au
gust corespondentului agenției 
T.A.S.S., Romesh Chandra, se
cretar general al Consiliului 
păcii pe întreaga Indie.

„Acest plan al morții, elabo
rat de C.E.N.T.O., arată Ro
mesh. Chandra, reprezintă o 
dovadă concretă a barbariei 
nemaiintîlnite care caracteri
zează astăzi imperialismul. 
Poporul indian și, fără în
doială, toate popoarele din 
Asia vor răspunde la
cest plan diabolic prin .în
tărirea unității cu Uniunea So
vietică și celelalte popoare so
cialiste iubitoare de pace din 
întreaga lume. Numai această 
unitate, a subliniat în înche
iere Romesh Chandra, poate 
menține pacea și apăra popoa
rele din Asia împotriva groaz
nicei exterminări în masă care 
le-a fost pregătită de imperia
liștii din S.U.A. și de aliații a- 
cestora din C.E.N.T.O.

a-

/
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MOSCOVA 22 (Agerpres).— 

La 21 august Nicolae Guină, 
ambasadorul K. P. Romine în 
U.R.S.S, a înminat inginerilor 
sovietici Arkadi Maleț și Ve
niamin Ejov Ordinul Muncii 
clasa a H-a și respectiv a 
IlI-a pentru contribuția adusă

Ia perfecționarea tehnică a 
secției de acid sulfuric a Uzi
nei de superfosfați și acid sul
furic Năvodari.

GEORGETOWN- - Potrivit 
relatărilor agenției France 
Presse primele rezultate ale

alegerilor legislative în Guya
na britanică indică victoria 
partidului popular progresist, 
condus de Cheddy Jagan. A- 
cest partid deține de pe acum 
19 din cele 35 de mandate în 
viitoarea Adunare Legislativă.

Dr. Cheddy Jagan va pre
zida viitorul guvern al Guya- 
nei britanice, primul guvern 
al acestei colonii care, potrivit 
noii constituții, va avea 
statut de autonomie mai 
tinsă.

un 
ex-

21SIMFEROPOL. — La 
august președintele și șeful 
guvernului Republicii Ghana, 
Kwame Nkrumah, a sosit in 
Crimeea pentru odihnă.

GENEVA. - La 21 august, 
în Palatul Națiunilor din Ge
neva a avut loc sub președin
ția reprezentantului Statelor 
Unite o nouă ședință a confe
rinței celor trei puteri în pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară. In cadrul 
ședinței a continuat discuta
rea documentelor și propune
rilor care se află în examina
rea conferinței.

Tn „cartierul cocioabelor" din Osaka (Japonia) 
caTe se luptă împotriva condițiilor de cruntă

poliția ata că cu brutalitate populația 
mizerie în care este nevoită să trăiască.

LONDRA. — O delegație a 
Consiliului național al păcii 
din Anglia a vizitat la 21 au
gust Ministerul Afacerilor Ex
terne și a cerut ca guvernul 
englez să condamne acțiunile 
militare ale Portugaliei ia 
Angola și să sprijine orice re
zoluție corespunzătoare în ca
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