
Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală

Proletari din toate țările, uniți-văl

Irt dimineața zilei de 23 Au
gust în Piaja Stalin din Capitală 
a avut loc tradiționala paradă mi
litară și demonsfrajia oamenilor 
muncii consacrată celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Tribunele împodobite cu ghir
lande de flori și verdeață, sutele 
de steaguri tricolore și roșii care 
fluturau în bătaia vînfului de di
mineață dădeau un aspect săr
bătoresc pieții.

Deasupra * tribunei oficiale se 
afla o mare stemă a Republicii 
Populare Romîne avînd înscrise de 
o parte și de alta datele festive 
„1944—1961", sub care se afla 
urarea „Trăiască 23 August, ziua 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist-'!1’

Trei panouri mari înfăjișînd pe 
marii dascăli ai proletariatului 
mondial, Marx-Engels-Lenin domi
nau piaja.

Deasupra tribunelor, pe pan
carte mari erau înscrise urările 
„Trăiască și înflorească patria

noastră iubită — Republica Popu
lară Romînă l“, „Slavă Partidului 
Muncitoresc Romîn, conducătorul 
încercat al poporului, inspiratorul 
și organizatorul Victoriilor noas
tre l“, „Sub steagul marxism-leni- 
nismului, sub conducerea partidu
lui, înainte pentru desăvîrșirea 
construcfiei socialiste în patria 
noastră !“, „Trăiască prietenia în
tre poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice și ale celorlalte 
țări ale lagărului socialist unit și 
puternic !“, „Trăiască pacea în lu
mea întreagă !“. ■

în tribune se aflau conducători 
ai instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, generali și ofițeri 
superiori activi și de rezervă ai 
forjelor noastre armate, fruntași 
în muncă din întreprinderile bucu- 
reșfene, academicieni și alji oa
meni de știință, artă și cultură, 
ziariști și corespondenți ai presei 
străine, oaspeți de peste hotare.

în tribuna rezervată corpului 
diplomatic au luat loc șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la

București, atașafii militari și alfi 
membri ai corpului diplomatic.

în piajă erau aliniaie trupe ale 
forfelor noastre armate.

La ora 8, primiți cu puternice 
și îndelungi aplauze, în tribuna 
oficială au luat loc tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea ; membri ai C.C. al P-M-R. 
și ai guvernului. în tribuna oficială 
ia loc de asemenea mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Greciko, 
comandant suprem al Forjelor Ar
mate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 

.care se află la odihnă în țara 
noastră.

Trompete vestesc începerea fes
tivității.' Intr-o mașină deschisă, în 
Piaja Stalin sosește ministrul For-' 
țelor Armate ale R. P. Romîne,’ 
general de armată Leontin Sălă-

jan. Trupele aliniate în piață pre
zintă onorul.

Comandantul parăzii militare, 
general-locotenent Marcu Stan, a 
prezentat raportul.

Ministrul Forțelor Armate, inso
lit de comandantul parăzii, trece 
apoi în revistă trupele și le feli
cită călduros cu prilejul celei de-a 
17-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, tn piajă ră
sună puternice urale.

General de armată Leontin Să- 
lăjan urcă apoi la tribuna oficială.

Marea fanfară militară aliniată 
în piață intonează imnul de stat 
al R.P.R. In semn de salut pentru
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------  ÎNSORITA ZI A MARII SĂRBĂTORI
a cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului nostru - 
23 August, ziua eliberării pa
triei de sub jugul fascist — ca
dența pașilor este însoțită de 
cântec. Versurile scandate

zboară în văzduh, flutură o dată cu 
steagurile și florile, cu aripile albe ale 
porumbeilor și miile de balonașe multi
colore. care se înalță în soare cu in
scripții scumpe nouă tuturor. Senti
mentele puternice ale poporului au iz
bucnit în cuvinte : „August douăzeci și 
trei — libertatea patriei Da, și în 
anul acesta, ca în fiecare an, Piața Sta
lin, în care parcă era prezentă țara în
treagă. a repetat ecoul acestor versuri 
pline de bucuria și mândria libertății.

Imaginile se succed în ritm cinemato. 
grafic. Fiecare secvență își solicită cân
tecele, versurile.

După trecerea în revistă a trupelor 
participante la paradă se intonează Im
nul de stat al Republicii Populare Ro
mîne. 21 de salve de artilerie salută 
ziua de 23 August.

Parada militară. Iată brațul înarmat 
al patriei, scutul de oțel al muncii li
bere și pașnice pe care o desfășoară 

\ poporul nostru, constructor al socia- 
< lismului. Ostașii armatei noastre popu

lare, împreună cu forțele armate ale 
celorlalte state participante la Tratatul 

de la Varșovia tiau cu vigilență de 
strajă cuceririlor revoluționare ale po
porului muncitor, îndeplinind nobila 
misiune de apărare a securității și inte
grității țărilor socialiste și cauzei păcii. 
Blindate, tunuri de diferite calibre, 
tancuri, avioane, rachete — tot ce e ne
cesar pentru a riposta oricui ar încerca 
să atenteze la viața noastră nouă, paș
nică.

Fanfara intonează cunoscutul „Marș 
al partizanilor". Prin fața tribunelor 
trec în rânduri perfect aliniate membrii 
gărzilor muncitorești. Ei sînt întâmpi
nați cu vii aplauze și urale.

Un moment deosebit prin frumusețe 
și gingășie : spre tribună se îndreaptă 
coloana pionierilor și școlarilor și, am 
putea adăuga imediat, coloana viitorilor 
cosmonauți. Ei poartă machetele astro
navelor alături de mari panouri pe care 
au scris „Cei 2.500.000 de școlari din 
clasele I-VH mulțumesc din inimă 
partidului pentru manualele școlare 
primite gratuit". Și — săltate parcă în 
lumină de aripile atîtor carnete de note 
pe care se citește distinct: limba romî
nă 10, matematică 10, chimie — 10, fi
zică 10, istorie 10 — se aud cuvintele: 
„Mulțumim partidului, că ne dă lumina 
lui".

Demonstranții, care trec apoi în șu
voaie prin fața tribunelor, scandează: 

„Muncind bine zi de zi, patria vom în
tări". Și, din alte puncte ale coloanelor 
răspund, cuvintele care ne-au devenit 
de mult atît de familiare și de firești: 
„Pentru pace luptăm noi / Jos cu cei 
ce vor război !"

Tara noastră își cunoaște bine priete
nii adevărați. Făcînd parte din marea 
familie a țărilor socialiste, bucurîndu-se 
din plin de roadele pe care le împarte 
cu dărnicia lui însorită, 23 August al 
nostru, poporul romîn își îndreaptă gîn- 
duri'le și sentimentele de recunoștință 
spre patria lui Lenin și a comunismu
lui în marș biruitor, Uniunea Sovietică, 
care ne-a ajutat să scuturăm jugul fas
cismului. Vocile mulțimii se aud atît de 
limpede : „R.P.R. — U.R.S.S. sînt în veci 
prietene !“

Coloane, entuziasm, care alegorice, 
purtînd imaginile înfăptuirilor fiecărui 
colectiv, ale marilor uzine, ale unor ra
ioane întregi, gama nesfârșită de flori și 
de culori, tineri și vârstnici, copii pur- 
tați pe umerii părinților, iată, în curgere 
continuă, coloanele manifestanților care 
trec pe lingă țărmul înflorit al tribu
nei. Și — iarăși, gândurile mulțimii îm
bracă haina versului. „Partidului mulțu
mim, pentru viața ce-o trăim". Fericiți 
și mândri că trăiesc această viață nouă, 
socialistă, înfăptuită sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Ro- 

mîn, oamenii muncii își exprimă, sim
plu, direct, dragostea fierbinte : „Co
mitet Central iubit / De popor tu 
ești slăvit".

Fiecare imagine, fiecare tablou larg 
cit zarea potopită de lumină, graficele 
care zvâcnesc în săgeți pe care scrie 
„Produse la nivelul tehnicii mondiale", 
machetele noilor uzine și fabrici, foto
grafiile și machetele nenumăratelor 
blocuri sau ale unor cartiere întregi de 
locuințe noi, ide școli și cămine studen
țești — toate vorbesc de hotărârea și 
hărnicia cu care poporul nostru înfăp
tuiește obiectivele stabilite de Con
gresul al III-lea al partidului.

Trec constructorii de locomotive de 
la „Grivița Roșie", constructorii de mo
toare de la „23 August" și „Timpuri 
noi", lucrătorii brutari ai întreprinderi
lor de panificație, muncitorii fabricilor 
de încălțăminte bucureștene, construe, 
torii de mașini agricole de la „Semănă
toarea"... Un panou uriaș arată că, în
tâmpinând marea sărbătoare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist, muncitorii 
bucureșteni și-au îndeplinit planul pro
ducției globale pe semestrul 1 în pro
porție de 102,8 la sută, realizând benefi
cii peste plan în valoare de 187.000.000 
lei. Produsele fabricate de ei sînt tot 
mai bune, mai trainice, mai aspectuoase.

Iată-i pe muncitorii noului Combinat 

de mobilă Pipera, una dintre întreprin
derile care au intrat în funcțiune în 
primele 7 luni ale anului 1961. „Mobilă 
mai multă, mai ieftină, de bună cali
tate !“ aceasta a fost lozinca sub care 
muncitorii combinatului și-au început 
activitatea. Și iată că ei raportează azi 
partidului și guvernului că, lună de 
lună, noul combinat și-a realizat și de
pășit sarcinile de plan, a produs numai 
mobilă de calitate superioară.

Nu departe, în coloană se află un fru
mos car alegoric reprezentând creșterea 
ritmului de construcții în Capitală. Cî- 
teva cifre exemplifică în mod concret 
ritmul uriaș al construcțiilor. In 1959 
s-au construit în București 7000 de a- 
partamente, în 1960, 9000 apartamente, 
iar în 1961 vor fi date în folosință 
12.000 de apartamente.

...Pe o pancartă - o firmă necunos
cută în anii trecuți, „Fabrica de țevi 
sudate-București", tot o întreprindere 
nouă. La începutul anului 1961 munci
torii fabricii se angajaseră să realizeze 
în cinstea sărbătoririi eliberării patriei 
economii în valoare de 980.000 lei. Cu 
cîteva zile înainte de 23 August ei ra
portau deja că, printr-o mai bună orga
nizare a locului de muncă, dând produse 
de calitate, au reușit să obțină 1.488.000 
lei economii! Iată-i printre participan
ta la demonstrație și pe membrii bri

găzilor de producție ale tineretului 
conduse de Pop Iosif și Niță Ion, unii 
dintre cei mai harnici muncitori ai fa
bricii de țevi sudate, unii dintre cei 
care au contribuit din plin la obținerea 
acestor succese.

...O surpriză ? Nicidecum ! Nicolae 
Macovei și Vasile Bunescu, doi dintre 
tinerii fruntași ai Uzinei de motoare 
electrice pe care an de an îi întâlneam 
la demonstrația de 23 August defilând 
în mijlocul brigăzii bobinatorului Mihai 
Florea, îi întâlnim azi în... coloana stu
denților Politehnicii bucureștene ! Făp
tui este cit se poate de firesc. La Uzina 
de motoare electrice 514 muncitorii sînt 
elevi ai școlii medii serale, mulți dintre 
ei continuîndu-și studiile în institutele 
superioare. Numai anul acesta din Uzi
na de motoare electrice au fost reco
mandați în învățământul superior 59 de 
tineri muncitori. O cifră de-a dreptul 
revelatoare pentru avîntul cu care oa
menii muncii se îndreaptă spre însu
șirea științei și culturii.

Piața întreagă răsună: „Socialismul 
zi de zi / Noi îl vom desăvîrși !" Și 
cuvintele se întretaie ca zborul astro-

I. BRAD, M. CARANFIL, 
E FLORESCU, V. RANGA
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Aspect din timpul marii demonstrații a oamenilor muncii din Capitală

Recepție în cinstea zilei 
de 23 August

în seara zilei de 23 August 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a oferit o re
cepție în saloanele Consiliu
lui de Miniștri cu prilejul celei 
ide-a 17-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul 
fascist.

La recepție au luat parte to
varășii : Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Coiiu, 
Leonte Răutu, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea; membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului; 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organiizajiilor ob
ștești ; generali și ofițeri su
periori activi și da rezervă ai 
torțelor noastre armate; acti
viști ai organelor centrale de 
partid și de stat ; deputați ai 
Marii Adunări Naționale ; aca
demicieni și alți oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au luat parte de asemenea 
mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, precum și nu
meroși oaspeți de peste 
hotare.

La recepție au luat parte 
șefii misiunilor diplomatice a

creditați la București, atașații 
militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul recepției, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Popular© Romîne, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, a rostit următorul 
toast:

Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți,

De ziua marii sale sărbători 
naționale — aniversarea eli
berării țării de sub robia fas
cistă, poporul nostru, liber și 
stăpîn pe destinele sale, face, 
ca în fiecare an, bilanțul mun
cii sale entuziaste și pline de 
abnegație pentru înflorirea și 
progresul patriei noastre 
dragi.

întregul nostru popor lu
crează cu înflăcărat patrio
tism, cu hărnicie și pricepere 
pentru a da viață mărețului 
program trasat de Congresul 
al III-lea al partidului. Sîntem 
îndreptățiți să privim cu bucu
rie și satisfacție rezultatele 
obținute în dezvoltarea econo
mică și culturală a țării, în a- 
sigurarea unui nivel de trai 
din ce în ce mai ridicat celor 
ce muncesc.

O vie manifestai© a hotă, 
rîrii oamenilor muncii de a 
obține noi și noi succese în 

lupta pentru construirea socia
lismului a fost minunata de
monstrație de astăzi la cate 
ați asistat cu toții.

Consacrîndu-și talentul și 
energia muncii sale construc
tive, poporul romîn prețuiește 
și respectă munca pașnică a 
tuturor po-poarelor. Pentru țara 
noastră, pentru lagărul'socia
list nu există preocupare mai 
înaltă, sarcină mai nobila în 
domeniul politicii externe, de- 
cît salvgardarea păcii în în
treaga lume.

Țara noastră va milita și de 
aici înainte cu hotărîre și 
perseverență pentru pace în 
întreaga lume.

Să ridicăm paharul:
Pentru înflorirea continuă a 

Republicii Populare Romîne,
Pentru bunăstarea și ferici

rea poporului romîn.
Pentru pace și colaborare 

între popoare.
★

Decanul corpului diplomatic, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, 
Kim Ben Dik a toastat pentru 
prosperitatea Republicii Popu
lare Romîne, în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurei.

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

(Agerpres)



însorita zi 
a marii sărbători

(Urmare din pag. l-a)

navelor, în văzduh: „Al partidului cu- 
vînt, dă poporului avînt!“.

Așa cîntă muncitorii, inginerii, tehni
cienii și funcționarii din întreprinde
rile bucureștene, oamenii de știință și 
de cultură, studenții și elevii care defi
lează, părinți și copii, împreună, așa 
cîntă și țăranii colectiviști d'in regiunea 
București sosiți la marea festivitate din 
Capitală. Pe drumul larg al agricul
turii socialiste, ilustrat și împodobit de 
ei aici la sărbătoare, cu snopii uriași de 
grîu, cu coșurile încărcate de toate 
roadele pământului bogat, țăranii colec
tiviști pot cîntă cu deplină mîndrie: 
,,Ne conduci, partid iubit / Spre trai 
bun și fericii1“

Colectiviștii din G.AC. din Ceacu, o 
gospodărie veche, multimilionară, cu o 
mare dezvoltare, au pășit în aceleași 
tinduri cu alți colectiviști mai noi, ca 
cei de la Produlești și Adunații-Copă- 
eeni. Colectiviștii din Adunații Copă- 

ceni au avut astăzi o dublă sărbătoare : 
ziua de 23 August e și ziua înființării 
gospodăriei lor. La un an de la inaugu
rarea gospodăriei, ei se prezintă cu ve
nituri de 1.500.000 lei, cu titlul de gos
podărie fruntașă pe regiune in cultura 
legumelor.

Alături de oamenii muncii din indus
trie și agricultură prin fața tribunelor 
manifestează colectivele instituțiilor 
științifice, culturale și artistice din Ca
pitală. Printre manifestanți deosebim 
coloanele Academiei R.P.R., Institutu
lui de Fizică Atomică, Universității 
„C. I. Parhon", Institutului de Medicină 
și Farmacie etc.

...Trec sportivii. In brațe vînjoase, 
bronzate pe miile de stadioane ale pa
triei, sportivii poartă steaguri purpurii 
și multicolore.

Atleții, fotbaliștii, gimnaștii, cicliștii, 
voleibaliștii sau handbaliștii, pășesc în 
coloană animați parcă și acum de che
marea stadionului, de dorința de între
cere. Acum însă pistele de atletism, te

renurile de volei sau baschet^ sălile de 
sport au proporții... liliputane, atât cit 
îngăduie platforma carului alegoric. Pe 
caldarâmul pleții ei înscriu cu trupu
rile lor cuvinte nespus de dragi nouă 
tuturor: „R.P.R.**, „P.M.R.“. „Pace**.

...Manifestația ia sfîrșit. In rînduri 
compacte înaintează spre marea piață 
oamenii de ordine. Din mii de piepturi 
se înalță „Internaționala".

In întreaga țară, în ziua de 23 
August au avut loc puternice ma
nifestații ale oamenilor muncii în
chinate celei mai mari sărbători 
naționale a poporului romîn, Ziua 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist. Cu acest prilej, oamenii mun
cii de pe întreg cuprinsul țării au 
raportat partidului succesele obți
nute în muncă, și-au manifestat 
hotărîrea lor fermă de a lupta cu 
și mai mult avînt pentru înfăptui
rea sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al partidului, pen
tru întărirea și înflorirea continuă 
a patriei noastre, Republica Popu
lară Romînă.

Constanța
Optimism, voioșie, încredere în vii

torul luminos arătat de partid, hotă
rîrea fermă de a lupta pentru realizarea 
sarcinilor mărețe trasate de cel de-al 
III-lea Congres al partidului — iată pe 
scurt ce a caracterizat demonstrația 
oamenilor muncii din Dobrogea colecti
vizată, oare a început cu un mare mi
ting la care a vorbit tov. Stan Arsene, 
secretar al Comitetului regional Dobro
gea al P.M.R.

In primele rînduri ale uriașei coloane 
de demonstranți, trec harnicii munci
tori, ingineri și tehnicieni de la centrul 
mecanic Năvodari care raportează că 
în cinstea celei de-a 17-a aniversări a 
eliberării patriei și-au depășit planul 
producției globale cu 12,9 la sută, reali- 
zînd totodată economii la prețul de cost 
de 945.000 lei.

Urmează apoi coloanele muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din G.A.S. 
și S.M.T. Graficele și panourile pe care 
le poartă «orbesc prin graiul cifrelor 
de eforturile depuse de ei pentru a 
smulge pămînturilor dobrogene recolte 
din ce în ce mai bogate. Raportează 
acum la marea sărbătoare despre succe
sele lor harnicii muncitori de la G.A.S. 
Ovidiu-Medgidia, împreună cu tovarășii 
lor de la Moșneni, Cobadin, Topraisar 
— unități fruntașe pe regiune.

Deosebit de impresionantă a fost de
monstrația colectiviștilor. Minute în șir 
prin fața tribunelor au trecut autoca
mioanele colectiviștilor, carele alegorice 

purtînd produsele obținute de «i. Iată-i 
într-un șir nesfîrșit de autocamioane 
pe colectiviștii de la Comana, Palazu 
Mare, Cobadin, Moșneni, Viile Noi, Vii- 
șoara, Straja. Pe fețele lor citim mân
dria de stăpîni ai rodului muncii lor. 
Dobrogea este astăzi o mare a holdelor, 
o imensă grădină socialistă.

I ȘERBU

lași
Piața Unirii din Iași. Ora 9. După cu. 

vîntarea tov. Vasile Potop, secretar al 
comitetului regional Iași al P.M.R., 
începe demonstrația oamenilor muncii. 
O demonstrație a hotărîrii oamenilor 
muncii de a contribui cu forțe sporite, 
sub conducerea partidului, la desăvîr- 
șirea construcției socialismului în pa
tria noastră.

Iată coloana muncitorilor de la Ate
lierul de reparat material rulant. Sec
ția cazangerie, fruntașă pe întreprin
dere, și-a depășit sarcinile de plan în 
cinstea marii sărbători cu 20 la sută. 
Carul alegoric al fabricii „Țesătura" 
este în întregime împodobit cu cifre și 
grafice. Citim t „In cinstea zilei de 23 
August am realizat peste plan 21.000 kg. 
fire bumbac, 162.000 metri pătrați țesă
turi, 181.000 lei economii la prețul de 
cost, 176.000 lei beneficii peste plan". 
Și mai departe : „91,5 la sută din pro

dusele realizate de noi sint de calita
tea I-a“.

Și manifestanții, coloană după coloa
nă, se succed entuziaști, bucuroși, min
ări de succesele lor. Trec muncitorii fa
bricii de antibiotice. Iată apoi colecti
vul fabricii de tricotaje Moldova care 
raportează prin graficul din fruntea 
coloanei că a realizat peste plan, de la 
începutul anului și pînă acum, 75.000 
bucăți tricotaje.

Demonstrația este încheiată de coloa
na multicoloră a sportivilor.

C. SLAVIC

Tg. Mureș
Oamenii muncii din Tg. Mureș au 

sărbătorit cu entuziasm și în acest an 
ziua de 23 August — cea de-a 17-a ani
versare a eliberării României de sub 
jugul fascist. La mitingul ce a avut loc 
au vorbit despre ziua de 23 August to
varășii Cosma Ion, secretar al comite
tului regional al P.M.R., în limba ro
mînă, și Lukăcs Laszlo, președintele 
comitetului executiv al sfatului popular 
al regiunii Mureș — Autonomă Ma
ghiară, în limba maghiară.

A început apoi tradiționala manifes
tație a oamenilor muncii. Coloanele de 
manifestanți, purtînd drapele tricolore 
și purpurii, portrete ale conducătorilor 
partidului și guvernului, lozinci scrise 
în limbile romînă și maghiară, trec 
prin fața noilor blocuri din centrul

(Continuare în pag. a 3-a)

In plată pășesc infanteriștii
Constructorii de tractoare din Brașov au purtat la demon

strație simbolul muncii lor pașnice.
Car alegoria al muncitorilor Șantierului Naval din 

Oltenița.

Trec platformele purtă

toare de rachete antiae

riene.

Viitorii cosmonau(i pionierii de astăzi au trecut prin fața tribunei In rînduri strînse.

La Reșița demonstrează 

xnetalurgiștii — oameni 

neinfrlcațl ai cetății de too.

Treo tanchiștil.

în pas cadențat trea 

gărzile muncitorești.

Demonstrația entuziastă a oame nilor muncii din Ploiești.

Gîntec, Joc șl voi» bună Flori ale bucuriei



însorita zi 
a marii sărbători

(Urmare din pag. 2-a) 

orașului, care s-au înălțat în ultimii 
ani. Rină pe rină demonstrează prin 
fața tribunei muncitorii întreprinderilor 
din Tg. Mureș, raportând partidului 
succesele obținute în întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 23 August. Co
lectivul Fabricii de mobilă „23 August" 
a realizat în cinstea marii sărbători 
economii peste plan de 1.657,000 lei, de
pășind propriul său angajament anual.

Manifestația de la 23 August din Tg. 
Mureș a fost o sărbătoare a oamenilor 
muncii români și maghiari care luptă 
împreună sub conducerea partidului 
pentru desăvârșirea construcției socia
lismului în patria noastră. Zeci și sute 
de tineri îmbrăcați în costume populare 
românești și maghiare, cîntînd și dan- 
sînd împreună au trecut braț ia braț 
prin fața tribunei. Manifestanții scan
dau lozinci închinate partidului nostru 
drag, patriei noaistre socialiste. După 
manifestație s-a întins o horă uriașă, ca

simbol al unității și frăției oamenilor 
muncii.

ȘT. NECANIȚKI 

Cluj

„Cu partidul nostru-n. frunte, vom 
avea victorii tnulte“, a răsunat 
puternic, prelung, scandat de mii
le de demonstranți clujeni. După 
ce tovarășul Clement Rusu, mem
bru al C.C. al P.M.R., președinte 
al sfatului popular regional, a vorbit 
despre semnificația celei măi mari săr
bători naționale a poporului romîn, 23 
August, a început marea demonstrație 
a oamenilor muncii. Coloanele munci
torilor de la „Unirea", „Carbochim’’ și 
celelalte întreprinderi clujene, colecti
viștii din Apahida, Someșeni au mani
festat împreună pentru politica înțe
leaptă a partidului, pentru patrie, pen
tru socialism. Carele alegorice și panou
rile purtate de manifestanți au oglin

dit cu prisosință drumul marilor 'reali- , 
zări obținute în dezvoltarea regiunii 
Cluj, în îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de viață ale oame
nilor muncii din regiune.

In numele viitorului luminos, miile 
de oameni ai muncii au manifestat 
ferm pentru pretenva indestructibilă cu 
Marea Uniune Sovietică, pentru întă
rirea continuă a lagărului socialist, pen
tru apărarea păcii. Demonstrația oame
nilor muncii din orașul Cluj, a fost în
cheiată de coloanele sportivilor și aso
ciațiilor sportive.

TEOFIL MUREȘANU

Petroșani
146.650 tone cărbune extras peste sar

cinile de plan de la începutul anului și 
pînă în ajunul marii ' sărbători; 
11.550.000 lei economii la prețul de cost 
prin îmbunătățirea calității cărbunelui 
și realizarea unei productivități a mun
cii în medie pe primele 7 luni ale anu
lui 1961 de 1,118 tone pe post — iată 
ce raportează partidului minerii Văii 
Jiului cu ocazia marii 'sărbători. L

Prin fața tribunei din Petroșani trece 
colectivul minei Uficani care deține 
drapelul de întreprindere minieră frun
tașă pe ■ bazin. El și-a îndeplinit anga
jamentul anual de a extrage peste plan 
30.000 tone cărbune cocsificabil încă de 
la data de 16 iulie. In coloană 
se află și brigăzile de producție ale 
tineretului conduse de Sorescu Con

stantin și Boloboc Constantin, decorați 
cu „Ordinul Muncii" clasa IlI-a, 
Gheorghe Mișche, Nicolae Ștefan și 
Teodorescu Stanca, care lucrează cu un 
randament de circa 7 tone cărbune pe 
post, adică cu 3 tone mai mult deeît 
prevede planul de. producție.

In primele rînduri ale colectivului de 
mineri din Petrila care aii dat peste 
plan în cinstea aniversării eliberării 
patriei 42.270 tone cărbune de bună ca
litate se află minerii sectorului nr. 1 
care dețin drapelul de sector fruntaș 
pd Valea Jiului.

Cu aceeași justificată mândrie au ra
portat în continuare succesele lor mi
nerii din Vulcan care au extras peste 
plan pînă în dimineața zilei de 23 Au
gust, 32.355 tone cărbune cocsificabil și 
cei din Lonea, precum și alți oameni: 
ai muncii din Valea Jiului.

LAL ROMULUS ■

, Cîntecș dans, 
voie buna

In ziua marii sărbători, oamenii 
muncii au petrecut pînă. noaptea, târziii.

In Piața Republicii, o mare de oa
meni aplaudă, cu însuflețire pe artiștii 
care se perindă pe estradă., Rînd pe 
rînd, pe estradă apar formațiile artis
tice de amatori. Fluierașii, orchestra de 
muzicuțe, cea de mandoline și cea de 
muzică ușoară precum și dansurile 
prezentate de artiștii amatori de la 
P.T.T.R. și Ministerul Metalurgiei și

Construcțiilor de Mașini smulg ropote 
de aplauze din partea miilor de spec
tatori.

Seara a coborât deasupra orașului. 
Pe cer, reflectoarele își plimbă razele 
luminoase. Buchete de artificii se revar
să în jeturi multicolore, adăugind la 
atmosfera sărbătorească a pieții o ima
gine de basm.

Pe scenă urcă ansamblul de dan
suri al Sfatului popular al Capitalei ' 
prezintă compoziția „Dansul dobro
gean" care entuziasmează pe specta
tori.

Sărbătoarea populară s-a încheiat 
intr-o horă uriașă care a cuprins pe 
toți cei prezenți în piață-

In același. timp la Teatrul de vară 
din Parcul, de cultură și odihnă I, V. 
Stalin, spațiul a devenit parcă prea mic 
pentru cită lume g venit.

Pe scena Teatrului de vară „23 Au
gust" ș-au perindat numeroase formații 
artistice de amatori care au însumat un 
impresionant număr de artiști, peste 
500. .

Programul l-a început o puternică 
formație corala a Uzinelor „Republica". 
Au urmat apoi dansatorii oare au inter
pretat„Brîul" și un dans muntenesc. 
Cu aplauze îndelungi a fost răsplătită 
suita de dansuri a celor 6 perechi de 
tineri .de la Fabrica de mase plastice 
„București". întreprinderea „Electro- 
aparataj” a încheiat manifestarea cu 
un bogat repertoriu de cîntece, cu dan
suri și melodii interpretate de tineri 
acompaniăți de orchestra de mandoline.

Pădurea Mogoșoaia, ca și pădurea 
Pustnicul, Băneasa sau Andronache, a 
cunoscut și ea o asemenea petrecere. 
La orele 17 pe scenă au început să se . 
perinde formațiuni artistice ale între
prinderilor din Capitală: „Tehnome- 
tal", „Grivița roșie” etc., care prin pro
gramele lor, au cîntat biruințele obți
nute de poporul nostru condus de 
partid pe drumul construirii socialis
mului. Și astfel, pînă la miezul nopții, 
pădurea Mogoșoaia și celelalte, păduri 
din jurul Bucureștilor au răsunat de 
cântecele și voia bună a miilor de mun
citori și colectiviști, care au petrecut în 
această zi o mare sărbătoare.

-----Q-----

Parada militară 
și demonstrația 

oamenilor muncii 
din Capitală

(Urmare din pag. l-a)
marea sărbătoare națională a poporului 
nostru se trag 21 de salve de artilerie. Ura-: 
lele ostașilor răsună puternic.

Au urmat apoi parada militară și de
monstrația oamenilor muncii din Capitală, 
care a constituit o puternică și entuziastă 
manifestare a unității de neclintit a poporut 
lui muncitor în jurul partidului și guvernu
lui, a hotărîrii lui de a obține noi și strălu
cite succese în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

(Agerpres)

Sînt purtate cu mîndrie steagu iile victoriilor sportive.

Roadele hărniciei colec
tiviștilor din regiunea 
București sînt purtate _ pe 

umeri cu mare bucurie.

Sportul — un element 
nelipsit al copilăriei fe

ricite.

Intr-un car alegoric ti
neri țărani din regiunea 
București aduc omagiul lor 

la demonstrație.

Seara în Piața Republicii 
din Capitală.

___________________________
Foto: V. RANGA, N. STELORIAN, M. CARANFIL, 

EM. S1RZEA ȘI AGERPRES

Seara cerul Capitalei a fost brăzdat de salbele multicolore ale artificiilor.

După-amiază la Arenele Libertății din Capitală.

„SPLENDID, MINUNAI!"
ibrația și entuzias
mul maselor ce trec 
prin fața tribunelor 
se simte din plin și 
aici, în tribune. în- 
tr.-o parte se află

un numeros grup de oaspeți tineri 
din diferite țări ale lumii : sînt ti
neri ce au participat la lucrările 
Seminarului internațional al redac
torilor presei studențești și tineri 
ce au iuaf parte la lucrările Fo
rumului de la Moscova și care a- 
cum ne vizitează țara.

In orele acestei dimineți inun
dată de lumină și entuziasm am 
stat de vorbă cu mai mulți oas
peți tineri aflați în tribună. La în
trebarea noastră : „Ce impresie 
vă face demonstrația oamenilor 
muncii din Capitala noastră?" 
ne-au răspuns bucuroși tineri din 
numeroase țări ale lumii.

ALVA BUXENBAUM, președinta 
Organizației tineretului progresist 
din Statele Unite, se află alături 
de soțul ei. Amîndoi sînt emoțio
nați de cele ce se perindă prin 
fața ochilor lor. „Copleșitor... O 
demonstrație copleșitoare", își 
exprimă laconic impresiile tînăra 
Alva. Adaugă, zîmbind : „Țin să 
menționez că în calitatea mea de 
învățătoare mi-au plăcut îndeo
sebi pionierii. Am înțeles cîf de 
deosebite și variate sînt preocu
pările lor, ce condiții bune au 
de dezvoltare. Se văd în mod 
clar aspirațiile viitorului poporu
lui romîn. Consider că s-au făcut 
mari progrese în ceea ce privește 
dezvoltarea învățămîntului în Ro- 
mînia. Am fost impresionați de 
posibilitățile mari care se des

chid în fața tinerilor ei au con
diții bune de învățătură și de 
muncă, posibilități de a se dezvol
ta multilateral, de a-și însuși cul
tura, de a-și petrece timpul plă
cut și instructiv... Poporul romîn 
dorește pace în. întreaga lume".

Ceva mai la o parte, N. L. PE
RERA, secretar general al Ligii fe
derației comuniste și a tineretu
lui progresist din Ceylon, aplaudă 
îndelung, minute în șir." Ne vor
bește cu multă bucurie. „Mă im
presionează entuziasmul general. 
Văd cum oamenii muncii partici
pă cu multă însuflețire la mani
festație. Aceasta demonstrează că 
guvernul este foarte popular și se 
bucură de încrederea maselor. 
Sînt convins că oamenii muncii 
din R. P. Romînă vor îndeplini cu 
succes planul de 6 ani, elaborat 
de Partidul Muncitoresc Romîn. 
Se vede clar că oamenii muncii, 
la chemarea partidului, sînt gata 
să-și consacre toate forjele lor 
pentru victoria socialismului... A- 
sist la o demonstrație practică a 
sifnțăminfelor poporului, hotărît, 
să depună toate eforturile pentru 
dezvoltarea mai departe a țării pe 
calea socialismului".

— Impresiile mele ? lată-le, 
ne-a înfîmpinaf NELSON VANU- 
ZZI, student la Facultatea de știin
țe sociale din Porto-Alegre, Bra
zilia : „Este o mare plăcere pen
tru mine să văd cum forțele so
cialismului sînt definitiv conso
lidate în Romînia și sprijinite din 
plin de către masele populare. A- 
ceste mase găsesc în sistemul lor 
social garanția viitorului lor fot 
mai luminos. Iată de ce mă bucur

din adîncul inimii atunci cînd pri
vesc coloanele manifeștanțilpr — 
oameni entuziaști, plini de ener
gie, cu un temperament asemănă
tor oamenilor din țara mea".

Un tînăr negru nu-și dezlipește 
nici o clipă privirea de pe coloa
nele manifesfanților. Din cînd în 
cînd se ridică și face semne cu 
mîna, cîfe unui tînăr din coloană. 
Este OBLITEY TETTEH, conducăto
rul delegației ghaneze la Forum. 
„Sînt foarte bucuros privind acest 
flux omenesc, entuziast care mer

iți tribună, de vorbă 
cu oaspefi de peste 

hotare

ge cu hofărîre pe drumul nou de 
dezvoltare a țării, care aduce bu
curie și bunăstare. Mi-am dat sea
ma că poporul romîn participă la 
o măreață construcție pașnică și 
eforturile sale sînt închinate pă
cii. Acum, cînd între țările noas
tre există relații prietenești, do
resc ca colaborarea dintre, tinerii 
celor două țări să se dezvolte tot 
mai mult. Pretutindeni în Romî
nia am simțit simpatie față de 
poporul ghanez, față de toate po
poarele africane, sprijin în lupta 
lor pentru înflorirea Africii, care 
vreme de zeci de ani a fost a- 
șuprită de colonialiști... Am văzut 
cit de bune sînt condițiile pe 
care le au tinerii din Romînia 
pentru a-și însuși știința, cultura, 
pentru a dobîndi cunoștințe teh
nice. îmi exprim admirația pen

tru marile posibilități pe care le 
are tineretul romîn de a se dez
volta, de a trăi o viață fericită".

MAZEN HUSEIN din Iordania, 
redactor-șef al revistei „Studenții 
lumii" ne-a declarat : „Mă aflu 
pentru prința oară în Romînia. 
Sînt profund impresionat de cele 
văzute, atît la această manifesta
ție cit și în ceea ce privește dez
voltarea Rqmîniei, Pretutindeni am 
văzut hotărîrea poporului romîn 
de a depune toate forțele sale 
pentru triumful socialismului".

— Splendid, minunat I ne-a 
spus GILLIAN MASON, activistă a 
Federației Studenților Socialiști 
din Anglia. Demonstrează mulți
mea, demonstrează poporul. Pre
tutindeni deosebești fețe pline de 
bucurie.... Inii pare bine că am 
posibilitatea să vizitez Romînia 
nouă. Fiind studentă la o facul
tate de agricultură mă preocupă 
această categorie de probleme. 
Nu de mult' am vizitat o fermă, 
care mi-a plăcut cum este orga
nizată... în zilele viitoare, stu
denta Mason va vizita țara noas
tră. Ii urăm călătorie plăcută I

îi solicităm .o declarație lui 
DIETER BIELENSTEIN, participant 
la lucrările Seminarului interna
țional al redactorilor presei stu
dențești din partea V.D.S. •— Ser
viciul de presă din R. F. Germa
nă.

— Cea mai importantă impre
sie este aceea că oamenii sînt ve
seli, bucuroși. Se vede că poporul 
este fericit, că trăiește într-o țară 
independentă, în care au fost 
luate măsuri pentru ca fascismul 
să fie distrus din rădăcină... Ma-

nifestafia exprimă clar dorința în
tregului popor de a trăi în pace.

N. GHEORGHIU (Grecia) —■ 
participant la Seminarul internațio
nal a| redactorilor presei studen
țești '■— apreciază deosebit de 
mult demonstrația de 23 August: 
„Este cea mai puternică expresie 
a faptului că poporul romîn apro
bă politica guvernului său. Lozin
cile sub care se desfășoară aceas
tă grandioasă manifestație expri
mă profund înaltele idealuri ale 
poporului : dragostea de pace, ■ 
voința de a munci mai departe 
pentru triumful socialismului în 
Romînia, pentru obținerea unei 
vieți tot mai fericite și îmbelșu
gate".

GRACIELA HERNANDEZ și JQR- 
GE MADAN din Cuba ne-au de
clarat : Noi, oameni ai Cubei li
bere înțelegem și apreciem în 
mod deosebit această sărbătoare 
a mulțimilor populare. Este o’ma
nifestație a vieții libere, fericite .. 
a poporului, a hotărîrii sale de a 
munci pentru viitorul pașnic. Pri
vind fluxul de oameni ce frece, 
prin fața tribunelor ne amintim de . 
entuziasmul poporului nostru, 
care luptă cu înflăcărare pentru* 
triumful vieții noi în țara să tm- : ’, 
potriva uneltirilor imperialiștilor... ’ 

Oaspeții străini și-au spys cu- 
vîntul. Ei admiră și nu precupe
țesc cuvinte la adresa poporului 
nostru, care într-o atmosferă de. 
puternic entuziasm a sărbătorit 
cea de-a XVII-a aniversare a el’- 
berării patriei noastre dș sub ju- , 
gul fascist.

CAROL ROMAN



TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

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

Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, al Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, în numele poporului 
bulgar și al nostru personal, vă trimitem dv-, Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii Populare Romîne, poporului frate 
romîn cele mai călduroase felicitări cu prilejul sărbătorii na. 
tionale a Republicii Populare Romîne — a 17-a aniversare 
a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

Salutăm cu bucurie pe oamenii muncii romîni pentru ma
rile succese obținute în cei 17 ani în construirea multilate
rală a patriei lor socialiste.

Sub conducerea pricepută a Partidului Muncitoresc Romîn 
și a guvernului său popular, bucurîndu-se de ajutorul frățesc 
multilateral și dezinteresat al marii Uniuni Sovietice, în 
colaborare strînsă cu popoarele celorlalte țări socialiste, po
porul romîn duce o luptă eroică pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, pen. 
tru dezvoltarea economiei și culturii țării, pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Călăuzită și însuflețită de ideile marxism-leninismului, Re. 
publica Populară Romînă duce cu consecvență o politică iu
bitoare de pace, participă activ la lupta pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, pentru reglementarea problemei germane și 
normalizarea situației din Berlin, pentru menținerea păcii 
în întreaga lume și întărirea prieteniei și colaborării dintre 
popoare.

Poporul bulgar, care trăiește și construiește viața sa nouă 
în vecinătate cu poporul romîn, dă o înaltă prețuire priete
niei și colaborării cu poporul romîn. Această prietenie bazată 
pe principiile internaționalismului proletar, este o pîrghie pu
ternică pentru realizarea celor mai mărețe idealuri și năzuin
țe ale poporului romîn și bulgar — construirea deplină a socia
lismului și comunismului în ambele noastre țări, contribuind 
la unirea strînsă a mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, la întărirea forței lagărului socialist.

în ziua luminoasei sărbători naționale a Republicii Popu
lare Romîne, urăm poporului romîn si dv., dragi tovarăși, noi 
succese și mai strălucite în înflorirea socialistă a țării și în 
lupta pentru menținerea păcii în întreaga lume.

Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea fră
țească dintre poporul bulgar și poporul romîn !

TODOR JIVKOV DIMITĂR GANEV
prim-secretar al Comitetului președintele Prezidiului 

Central al Partidului Adunării Populare
Comunist Bulgar a Republicii Populare Bulgaria

ANTON IUGOV 
președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
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

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Romîniei, 
în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului R. P. 
Chineze și al poporului chinez, exprimăm Partidului Munci
toresc Romîn, guvernului Republicii Populare Romîne și po
porului romîn călduroase felicitări.

în anul care a trecut, poporul romîn, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn și a guvernului Republicii Popu
lare Romîne, a continuat să obțină succese uriașe în construc
ția socialistă. în prezent, poporul romîn desfășoară o muncă 
creatoare, luptă cu toate forțele pentru realizarea planului 
șesenal de dezvoltare a economiei naționale și a programului 
economic de perspectivă. Pe plan internațional, poporul ro
mîn depune eforturi susținute în lupta împotriva politicii im
perialiste de agresiune și război, pentru apărarea păcii în 
lumea întreagă. Poporul chinez se bucură din inimă de fie
care victorie a poporului frate romîn. China și Romînia sînt 
țări socialiste frățești.

Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și mun
citorești care a avut loc în noiembrie 1960 la Moscova a în
tărit și mai mult coeziunea lagărului socialist și a mișcării 
comuniste internaționale. Sîntem profund convinși că priete
nia adîncă, frățească, dintre popoarele Chinei și Romîniei se 
va întări și dezvolta continuu și în viitor, pe baza Declarației 
Consfătuirii de la Moscova și a principiilor marxism-leninis
mului și internaționalismului proletar, contribuind astfel și 
mai mult la lupta pentru pace în lumea întreagă și pentru 
progresul omenirii.

Urăm poporului romîn noi succese în construirea socia
lismului. înflorească în veci prietenia frățească dintre po
poarele Chinei și Romîniei !

MAO ȚZE-DUN 
președintele 

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

CIU-DE 
președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină

LIU ȘAO-ȚI 
președintele 

Republicii Populare 
Chineze

CIU EN-LAI 
premierul 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare 

Chineze

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
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

Dragi tovarăși,

Cu prilejul glorioasei sărbători naționale a poporului romîn 
— a 17-a aniversare a eliberării Romîniei — în numele Comi
tetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme, al guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene și în numele întregului popor 
coreean, vă trimitem dv și poporului frate romîn cele mai 
calde felicitări.

După eliberarea țării prin lupta și munca sa creatoare, 
harnicul popor muncitor romîn a obținut, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, progrese uriașe în toate do
meniile vieții politice, economice și culturale, a transformat 
din temelii înfățișarea țării sale.

Astăzi, poporul romîn, plin de încredere în viitorul său lu
minos, s-a ridicat ca un singur om la lupta pentru înfăptuirea 
cu succes a planului șesenal de dezvoltare a economiei națio
nale.

Succesele strălucite obținute de poporul romîn în constru
irea socialismului în țara sa sînt rezultate comune ale lagă
rului socialist și bucură nemăsurat poporul coreean.

Poporul coreean dă o înaltă prețuire relațiilor de prietenie 
și colaborare în spiritul internaționalismului proletar stator
nicite între ambele noastre țări și este convins că aceste re
lații se vor dezvolta și în viitor în lupta comună împotriva 
politicii agresive a imperialiștilor, pentru triumful cauzei 
păcii, a socialismului și comunismului.

Intîmpinînd sărbătoarea națională scumpă popoarului ro
mîn, vă urăm din toată inima, dv și poporului frate romîn, 
noi succese în lupta pentru desăvîrșirea construirii socialis
mului în țara dv„ pentru menținerea unei păci trainice în 
Balcani și în întreaga lume.

KIM IR SEN 
președintele 

Comitetului Central 
al Partidului Muncii 

din Coreea 
președintele Cabinetului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Democrate 
Coreene

ȚOI EN GHEN 
președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare 

Democrate Coreene

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
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

Scumpi tovarăși,

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne, 
a 17-a aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist, 
vă transmitem dv și poporului frate romîn saluturi frățești 
în numele poporului Republicii Democrate Germane, al tu
turor forțelor iubitoare de pace ale întregului popor german 
și în numele nostru personal.

în cei 17 ani care au trecut, poporul romîn a obținut sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, succese remarca
bile în construirea socialismului și în întărirea puterii sta
tului său socialist.

Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn a 
îndrumat pe oamenii muncii romîni pe calea luminoasă a 
desăvîrșirii construcției socialismului. Ne bucurăm că, în rea
lizarea acestei sarcini, oamenii muncii din Republica Populară 
Romînă obțin zi de zi noi succese importante. Aceste succese 
constituie o contribuție de seamă la întărirea sistemului 
mondial socialist și la asigurarea păcii în lume.

v Relațiile strînse, frățești, dintre popoarele noastre s-au în
tărit continuu pe baza intereselor și scopurilor comune în 
construirea socialismului în țările noastre și a luptei imite 
pentru menținerea păcii.

Lupta glorioasă a poporului sovietic și a Partidului său 
Comunist, în frunte cu tovarășul Nikita Sergheevici Hrușciov, 
ne-a dat un mare ajutor și ne-a arătat drumul și scopul în 
colaborarea dintre statele noastre în lupta împotriva renaș
terii militarismului și revanșismului german, care amenință 
cel mai serios pacea în Europa. Militariștii și revanșarzii vor 
să profite de lipsa unui tratat de pace pentru a-și realiza 
planurile lor războinice de înarmare atomică, de revizuire a 
rezultatelor celui de-al doilea război mondial și pentru a în
cerca, pentru a treia oară, înfăptuirea planurilor expansio
niste ale imperialismului german. încheierea unui tratat de 
pace, așa cum a propus guvernul sovietic, și care oferă și o 
bază favorabilă pentru rezolvarea problemei Berlinului occi
dental în anul 1961, constituie o cale sigură pentru domolirea 
revanșarzilor și militariștilor vest-germani și pentru asigu
rarea^ păcii. încheierea grabnică a tratatului nu mai poate 
fi amînată. Republica Democrată Germană își consacră toate 
forțele în vederea realizării unui tratat de pace cu ambele 
state germane. Ea salută poziția guvernului și a oamenilor 
muncii din Republica Populară Romînă de a fi gata, în spiri
tul propunerii U.R.S.S., ca împreună cu alte state ale coali
ției antihitleriste, să semneze un tratat de pace cu Republica 
Democrată Germană, în cazul cînd semnarea tratatului de 
pace cu ambele state germane va fi împiedicată de puterile 
occidentale și de guvernul de la Bonn.

Trebuie să se pună capăt uneltirilor militariștilor și revan
șarzilor vest-germani, și li se va pune capăt. Acestui scop îi 
servesc și măsurile luate de Republica Democrată Germană, 
în înțelegere cu guvernele stanelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, la granița Berlinului occidental. Prin aceste 
măsuri s-a dat o puternică lovitură activității de subminare 
împotriva Republicii Democrate Germane și țărilor socialiste, 
îndeplinirea cu succes a acestor măsuri subliniază puterea 
regimului muncitorilor și țăranilor din Republica Democrată 
Germană. Ele au fost luate în intresul păcii în Germania și 
Europa și pentru securitatea tuturor statelor socialiste.

Pentru Republica Democrată Germană este un mare ajutor 
faptul că, în lupta ei pentru asigurarea păcii în Germania și 
Europa, se poate bizui temeinic pe ajutorul poporului frate 
romîn. Pentru aceasta, dragi tovarăși, ne exprimăm cele mai 
calde mulțumiri.

Vă dorim dv. și tuturor oamenilor muncii romîni noi și 
mari succese în construirea socialismului și în lupta noastră 
comună pentru menținerea și întărirea păcii.

WALTER ULBRICHT 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 

Unit din Germania 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii 
Democrate Germane

OTTO GROTEWOHL 
președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane

Telegrama președintelui Republicii Arabe Unite

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia zilei naționale a Romîniei, am marea plăcere dea 
adresa Excelenței Voastre, în numele Republicii Arabe Unite 
și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de să
nătate și fericire, iar poporului romîn urări de înflorire și 
prosperitate.

GAMAL ABDEL NASSER
Cairo.

Telegrama regelui Greciei

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, rog pe Exce
lența Voastră să binevoiască a primi sincerele mele urări 
pentru fericirea dv. personală, precum și pentru prosperitatea 
Romîniei.

PAUL
Atena.

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Poporul indonezian se alătură felicitărilor cordiale și celor 
mai bune urări pe care vi le adresez Excelenței Voasțre și, 
prin Excelența Voastră, poporului romîn, cu ocazia sărbătorii 
naționale a Republicii Populare Romîne.

SUKARNO 
președintele 

Republicii Indonezia
Djakarta.

Telegrama președintelui Republicii Italia

Excelenței sale Domnului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul sărbătorii naționale, permiteți-mj să vă trans
mit, în numele țării mele, sincere urări de prosperitate pen
tru poporul romîn.

GIOVANNI GRONCHI 
Roma

Telegrama reginei Olandei

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă trimit cele mai bune 
urări pentru fericirea și prosperitatea poporului romîn.

IULIANA
Haga.

Sărbătorirea zilei de 23 August 
peste hotare

Uniunea Sovietică
MOSCOVA 23 Coresponden

tul Agerpres transmite: La 
23 august Nicolae Guină, am
basadorul Republicii Populare 
Romîne la Moscova, a oferit o
recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului romîn — 
Ziua eliberării de sub jugul 
fascist.

La recepție au participat Ni
kolai Ignatov, Mihail Suslov, 
Piotr Pospelov ; Nikolai Orga- 
nov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., miniștri ai U.RS.S., 
mareșali ai Uniunii Sovietice, 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, Evgheni Afanasenko, 
președintele Asociației de prie
tenie sovieto-romîne.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

La 22 august, la postul de 
televiziune din Moscova a 
luat cuvîntul N- Guină, amba
sadorul R. P Romîne în 
U-R.S.S.

La 23 august, membrii am
basadei R. P. Romine în Uniu
nea Sovietică au depus o co
loană de flori la Mausoleul 
lui V. I. Lenin și I. V. Stalin.

La Muzeul de artă „Pușkin“ 
din Moscova a avut loc verni
sajul expoziției retrospective 
de grafică romînească.

La expoziție sînt prezentate 
peste 400 de lucrări realizate 
de pictori progresiști romîni, 
începînd din 1848 și pînă în 
zilele noastre.

★

R. P. Bulgaria
SOFIA 24 (Agerpres). — Cu 

prilejul aniversării a 17 ani 
de la eliberarea poporului ro
mîn de sub jugul fascist, am
basadorul RP. Romîne la So
fia, Marin Mihai, a oferit in 
seara zilei de 23 August o re
cepție la care au participat 
tovarășii Dimităr Ganev, pre. 
ședințele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, 
membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., Rai- 
ko Damianov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., Ivan 
Mihailov, Vilko Cervenkov, 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., 
Gheorghi Țancov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Mladen Stoianov, To
dor Prahov, membri supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., miniștri, miniștri ad- 
juncți și al ți conducători de 
partid și de stat, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

R. D. Vietnam

HANOI 24 (Agerpres). — 
V.N.A. transmite : Cu prilejul 
celei de-a 17-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist, Vasile Pogăceanu, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne în R.D. Vietnam, 
a oferit un cocteil la care au 
participat Le Thanh Nghi și 
Phan Ke Toai, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, re
prezentanți ai vieții publice și 
culturale din Hanoi, șefi ai 
misiunilor diplomatice, ziariști 
vietnamezi și străini.

Cocteilul s-a desfășurat îg- 
tr-o atmosferă prietenească.

R. P. Chineză

PEKIN 23 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă transmite: 
Cu prilejul celei de-a 17-a a- 
niversări a eliberării Romî- 
niei, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Romîne la 
Pekin, Ion Bașchiru, a oferit 
o recepție la ambasada ro
mînă.

La recepție au participat 
Cen I, locțiitor al premieru
lui Consiliului de Stat și mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze, Șen Țziun-ju, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării repre
zentanților populari din în
treaga Chină, Fu Toi-i, vice
președinte al Comitetului de 
Stat al Apărării, Lu Fin, pre
ședintele Asociației pentru 
prietenia chino-romînă, frun
tași ai partidelor democratice 
și ai organizațiilor de masă 
din China, ofițeri superiori 
din armata populară de elibe
rare din China și personali
tăți de seamă din Pekin.

Au fost de asemenea de 
față membri ai corpului di
plomatic acreditați la Pekin.

Franța
PARIS 24 — Coresponden

tul Agerpres transmite: în 
seara zilei de 23 august, mi
nistrul R. P. Romîne la Paris, 
C. Nicuță, a oferit în saloane
le legației o recepție cu pri
lejul celei de-a 17-a aniver
sări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist. La re
cepție au participat numeroa
se personalități ale vieții po
litice, economice și culturale 
din Franța. Au fost de față 
Waldeck Rochet, secretar ge
neral adjunct al C.C. al P.C. 
Francez, Leon Mauvaîs, mem
bru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, economistul francez 
prof. Alfred Sauvy, directorii 
unor importante firme france
ze, senatorul Jean-Louis Vi- 
gier, președintele grupului 
parlamentar pentru relații de 
prietenie Franța-Romînia din 
Senatul francez etc. Au fost de 
asemenea, de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Paris, consilieri militari.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

La 23 august, ziarele din 
Moscova au publicat numeroa
se materiale și pagini speciale 
consacrate celei de-a 17-a ani
versări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist.

In presă sint publicate scri
sori din partea unor oameni ai 
muncii din Moscova care tri
mit poporului romîn un salut 
fierbinte și îi urează noi vic
torii în realizarea mărețului 
program de desăvîrșire a con
strucției socialiste-

Unii moscoviți care au vizi
tat Rominia își împărtășesc 
impresiile în coloanele presei 
sovietice.

Ziarele publică fotografii 
consacrate realizărilor poporu
lui romîn în construirea unei 
vieți noi-

PRAVDA" a publicat tex
tul integral al telegramei de 
felicitare adresată de către 
N. S- Hrușciov și L. I. 
Brejnev conducătorilor Repu
blicii Populare Romine cu pri
lejul sărbătorii naționale a po
porului romîn-

„PRAVDA" a publicat o 
expunere amănunțită a cuvin- 
tării rostite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la a- 
dunarea festivă de la Bucu
rești.

Ziarele publică dări de sea
mă asupra adunărilor și re
uniunilor din U.R.S S., consa
crate sărbătorii poporului ro
mîn.

★

R. D. Germană
BERLIN 23 (Agerpres). — 

Ziua de 23 August, ziua eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist, a fost sărbătorită și 
în Republica Democrată Ger
mană. La 22 august s-a des
chis la Erfurt, în cadrul ex
poziției internaționale horti
cole. săptămîna Republicii 
Populare Romîne. Cu acest 
prilej, în sala Teatrului oră
șenesc a avut loc o adunare 
cetățenească care s-a transfor
mat într-o caldă manifestare 
de simpatie față de R. P. Ro
mînă și poporul romîn.

In ziua de 23 august la 
orele 10, în parcul Treptow din 
Berlin a avut loc solemnitatea 
depunerii unei coroane de flori 
din partea ambasadei R. P. 
Romîne la monumentul eroi
lor sovietici. La această so
lemnitate a participat Ștefan 
Cleja, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Berlin, membri ai 
ambasadei, cetățeni romîni 
aflați în Berlin. Au mai fost 
de față M. G. Pervuhin, am
basadorul U.R.S.S. la Berlin, 
membri ai ambasadei U.R.S.S., 
și funcționari superiori ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R.D.G.

R.P.F. Iugoslavia

BELGRAD 24 (Agerpres). —
Cu ocazia zilei de 23 August 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Belgrad, Ion Rab, a oferit o 
recepție la care au luat parte 
Maks Bace, secretar al Scups- 
cinei Populare Federative, 
Pasco Ramat, președinte al 
Vecei producătorilor al Scups. 
cinei Populare Federative, Ko- 
cea Popovici, secretar pen
tru afacerile externe, Marian 
Breteli și Zoran Polici, mem
bri ai Vecei Executive a 
R.P.F.I. La recepție au luat 
parte, de asemenea, numeroși 
reprezentanți ai vieții publi
ce, culturale și economice, ge
nerali și ofițeri superiori, de- 
putați, membri ai corpului di
plomatic acreditați la Bel
grad.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească,

S. U. A.
WASHINGTON 24 (Ager

pres). — La 23 august minis
trul R. P. Romîne în S.U.A., 
George Macovescu. a oferit în 
saloanele legației din Wa
shington o recepție cu ocazia 
sărbătorii naționale a R. P. 
Romîne — Ziua eliberării Ro
mîniei de sub jugul fascist.

La recepție au participat 
funcționari superiori din De
partamentul de Stat, Ministe
rul Agriculturii și Ministerul 
Comerțului, oameni de afa
ceri și de cultură, ziariști. Au 
fost prezențj de asefhenea 
șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați Ia Washington.

Tot în cursul zilei de 23 
august postul de radio din 
Washington a transmis în 
cinstea sărbătorii naționale a 
R. P. Romîne un program de 
muzică romînească.

Turcia
ANKARA 24 (Agerpres). — 

Ambasadorul R. P. Romîne la 
Ankara, Nicolae Dinulescu, a 
oferit în ziua de 23 August 
un cocteil cu ocazia aniversă
rii a 17 ani de la eliberarea 
Romîniei de sub jugul fascist.

La cocteil au participat Se
lim Sarper, ministrul Aface
rilor Externe al Turciei, Ih- 
san Orgun, guvernatorul și 
primarul orașului Ankara. Au 
luat de asemenea parte func
ționari superiori din diferite 
ministere, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință și 
cultură, ziariști. Au luat de 
asemenea parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la Ankara.

Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 24 — Coresponden

tul Agerpres transmite: In 
seara zilei de 23 august. Cor
nel Vlad, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei R. P. 
Romîne la Praga, a oferit o 
recepție cu ocazia celei de-a 
17-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

La recepție au participat 
Viliam Siroky, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
guvernului, Jiri Hendrych, se
cretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, membri ai guver
nului și alte personalități ale 
vieții publice. Au fost, de ase
menea, prezenți oameni de 
cultură și artă din Cehoslova
cia, precum și șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Praga.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 24 (Agerpres). 

— Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne la 
Budapesta, Mihail Roșianu, a 
oferit în seara zilei de 23 au-

gust o recepție tn saloanele 
Gundel din Budapesta.

La recepție, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, au participat: Ma- 
roșan Gyorgy, membru al Bi
roului Politic al P.M.S.U., A- 
pro Antal și Kallay Gyula, 
membri ai Biroului Politic al 
P.M.S.U. și primi-locțiitori ai 
președintelui guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc, 
membri ai C.C. al P.M.S.U., ai 
guvernului și alte personalități 
ale vieții publice din R. P. 
Ungară.

Au fost, de asemenea, de 
față numeroase cadre de con
ducere ale armatei populare

R.P.D. Coreeană
PHENIAN 24 (Agerpres). - 

In ziua de 23 August, amba. 
sadorul Republicii Populare 
Romîne la Phenian, Emil 
Stanciu, a oferit o recepție 
Ia care au participat Kim Ir, 
prim--vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, Ten Ir Len, 
vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri și președinte al 
Comitetului popular al orașu
lui Phenian, miniștri, activiști 
de partid și de stat.

Recepția 6-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Să înceteze acțiunile ilegale 
și provocatoare ale R. F. G. 

in Berlinul occidental!
Note de protest adresate de guvernul 

sovietic guvernelor S.U.A., Angliei 
și Franței

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 august, 
guvernul sovietic a adresat note 
de protest guvernelor S.U.A., An
gliei și Franfei împotriva folosi
rii coridoarelor aeriene spre Ber
linul occidental în scopurile sub
versive și revanșarde ale milita
rismului vesf-german.

Guvernul sovietic, se spune în 
nota adresată guvernului S.U.A., 
a atras în repetate rînduri aten
ția asupra amestecului ilegal și 
inadmisibil al R.F.G. în treburile 
Berlinului occidental.

Totuși, guvernul S.U.A. nu a 
luat măsurile cuvenite pentru a 
curma activitatea provocatoare a 
anumitor cercuri din R.F.G. în 
Berlinul occidental.

De multă vreme în Berlinul oc
cidental activează Lemmer, mi
nistrul de la Bonn pentru așa-nu- 
mitele probleme ale întregii Ger
manii, care și-a instalat acolo re
ședința unde se pun la cale tot 
felul de provocări și de unde se 
exercită conducerea activității 
subversive împotriva R.D.G. și a 
altor țări socialiste. Din R.F.G. 
se trimit tn Berlinul occidental tot 
felul de revanșarzi, elemente ex
tremiste, sabotori, spioni și di- 
versionișfi.

Prin coridoarele aeriene vin în 
Berlinul occidental reprezen
tanți oficiali ai guvernului și ai 
Bundesfagului R.F.G., care pleacă 
direct de pe aeroport în călăto
rii demonstrative „de inspecție" 
prin oraș, fac declarații dușmă
noase, provocatoare împotriva 
R.D.G. și Uniunii Sovietice. Nu
mai săptămîna trecută în acest oraș 
au sosit Gerstenmayer, președin
tele Bundesfagului R.F.G., Krone, 
președintele fracțiunii creștin- 
democrafe din Bundestag, Ollen- 
hauer, președintele P.S.D.G., 
Mende, președintele Partidului 
Liber Democrat și alții. In timpul 
vizitei lor au fost organizate a- 
dunări și demonstrații în cadrul 
cărora s-au lansaf chemări la a- 
gresiune împotriva statelor veci
ne, iubitoare de pace și la re
presalii împotriva forțelor demo
cratice din Berlinul occidental.

Guvernul U.R.S.S. insistă ca gu
vernul S.U.A. care în momentul 
de față exercită funcții stabilit» 
prin statutul de ocupație în Ber
linul occidental, să ia neînfîrziaf 
măsuri pentru încetarea acțiunilor 
ilegale și provocatoare ale R.F.G. 
în acest oraș.

Note cu cuprins similar au fost 
adresate de asemenea guverne
lor Marii Britanii și Franței.

Măsuri adoptate de R.D.G. 
împotriva provocărilor 

autorităților vest-berlineze
BERLIN 23 (Agerpres). — 

Agenția ADN transmite : în 
legătură cu numeroasele pro
vocări săvîrșite în ultimele 
zile împotriva cetățenilor și 
instituțiilor din capitala R. D. 
Germane, Berlin, ca urmare 
a activității instigatoare a au
torităților vest-berlineze și în
deosebi a primarului Berlinu
lui occidental, Brandt, la 22 
august, ministrul Afacerilor 
Interne al R. D. Germane a 
luat noi măsuri de apărare a 
Republicii care intră în vigoa
re la 23 august ora 00,01 (ora 
Europei centrale).

Una din aceste măsuri cere 
tuturor cetățenilor din Berlin 
și Berlinul occidental ca în 
interesul propriei lor securi
tăți să nu staționeze la mai 
puțin de 100 de metri de am
bele părți ale graniței. In ul
timele zile cetățeni pașnici 
s-au aflat în pericol din cau
ză că de partea vest-berlineză 
a graniței s-au comis o serie 
de provocări.

O altă măsură se referă Ia 
accesul cetățenilor vest-berli- 
nezi pe teritoriul Berlinului. 
Intrucît accesul cetățenilor

vest-berlinezi pe teritoriul ca
pitalei R.D.G. a fost folosit de 
partea occidentală pentru or
ganizarea de diversiuni și 
acte subversive împotriva R.D. 
Germane, în prezent acest 
acces este permis numai pe 
baza unei autorizații de șe
dere în capitală care poate fi 
obținută în Berlinul occidental 
Ia cele două filiale ale birou
lui de călătorii în R. D. Ger
mană. O altă măsură se re
feră la trecerea graniței de 
către supușii străini, membrii 
Corpului diplomatic și repre
zentanții puterilor occidentale 
de ocupație. Pentru aceste ca
tegorii de persoane se prevede 
un anumit punct de trecere 
care este închis pentru toți 
ceilalți cetățeni. Puncte spe
ciale de trecere au fost sta
bilite și pentru cetățenii din 
Germania occidentală și din 
Berlinul occidental. Copiii din 
Berlinul occidental pot trece 
granița numai însoțiți de pă
rinții lor.

Ministerul Afacerilor Inter
ne menționează că aceste mă
suri vor rămîne în vigoare 
pînă la încheierea Tratatului 
de pace.

Informație
La invitația Comitetului na

țional pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă au sosit în 
țară Karsono Werdojo, mem
bru al Parlamentului indone
zian, președintele partidului 
național din Indonezia, pre-

ședințe al Comitetului național 
indonezian al partizanilor pă
cii și dr. Mohamed Ildrem, 
profesor la Universitatea de 
stat din Sumatra de Nord, pre
ședintele Comitetului păcii din 
Medang-Sumatra.

TELEGR AM Ă

Excelentei Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne

București

Profund impresionat de binevoitoarea dv telegramă de 
felicitări cu prilejul primei aniversări a independenței, vă 
adresez mulțumiri cordiale și cele mai bune urări din 
partea poporului cipriot și a mea personal pentru prosperi
tatea țării dv.

ARHIEPISCOPUL MAKARIOS, 
președintele Republicii Cipru
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