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TRAlASCA a xx-a aniversare
A ELIBERĂRII PATRIEI!

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Sesiunea solemna 
a Marii Adunări Naționale 

consacrată aniversării 
eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist

rineretului
Org«a Ceitral al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XX Seria IL nr. 4748 8 pagini, 40 bani Duminică 23 august 1964

area 'Adunare Națio
nală a Republici: 
°opulare Romine s-a 
întrunit sîmbătă di
mineața într-o at
mosferă sărbătoreas
că, în sesiune solem

nă consacrată celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei ae 
sub jugul fascist.

în sala Palatului R. P. Rcnr.tne 
se aflau, alături de deputațz, 
membri ai C.C. al P.M.R. și a: 
guvernului, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, fruntași în întrecerea so
cialistă, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, activiști de partid și 
de stat, generali și ofițeri supe
riori, oameni de știință, cultură și 
artă, ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

La sesiune au asistat șefii mi
siunilor diplomatice acreditați in 
R. P. Romină.

Marea sală era 
dominată de ste
ma de stat a R.P. 
Romane străjuită 
dc steaguri roșii 
și tricolore. Da
tele festive 1944- 
1964 înscrise pe 
fundal evocă glo
rioasa aniversa
re pe care o cin
stește astăzi în
tregul nostru po
nor.

Oră id. Aplatt-
-■c'eÎXie cleputaților și
invitaților, saluta apariția prezidiu
lui. în prezidiu iau loc tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Apostol, Umil Bodnăraș, Pe- j tre Borila, Nicolae Ccaușescu, 

• Chivu Stoica, Alexandru Drăghici,
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Râutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Gheorghe Gaston 
Marin, Gogu Rădulescu, Constan
tin Tuzu, Avram Bunaciu, Grigore 
Geamănu, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membrii Biroului Ma
rii Adunări Naționale. în prezidiu 
iau loc delegațiile de partid și de 
stat invitate în țara noastră pen
tru a lua parte la sărbătorirea ce
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei.

Deschizînd lucrările sesiunii, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Ștefan Voitec, pro
pune să se păstreze un moment de 
reculegere in memoria devutatilor 
Mihai Gh. Bujor și Mihai Ralea 
care au încetat din viață în pe
rioada care a trecut de la ultima 
sesiune. întreaga asistență se ridi
că în picioare.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prcședir.tele Mari: Asurzi- 
Naționale a spus cpci:

La sesiune: rzrzstri 
aniversări: eabererti psiriă ș: ■ 
munci: glorioase a poporsbc sub . 
conducerea încercată a Psrtizuâc: 
Mundtorese Romln participă dele
gați: dc partid și de stat Ha țările 
frățești care au vestit să etizsiesscă 
prin prezența lor marea sărbitoz-'

parte, de asemenea, xx r-x- ’
măr de incitați fiâ £ de 
peste hotare.

Salutam delegația im Urzxzez 
Sovietică, condusă de t-c-âșul 
A. 1. Mikoisn, membra ci Prezi
diului CjC. al P.CJJS.. președin
tele Prezidiului Sovietului Swtm 
al U.RSS^ delegația dbi R. P. 
Chinezi, condusă de tovarășa! 
Li Sien-nier, membra al Btroahc 
Politic ol C.G ol PJC. Chinez, 
viceprtmier ol Consiliului de Stat ; 

R. S. Cehoslovacă, 
condusă de iova- i 
roșul Otokar Si- i 
munek, membru • 
al Prezidiului : 
C.C. al P.C. din ! 
Cehoslovacia, vi- ! 
copreședinte al 
guvernului; de
legația din R. P. 
Polonă, condusă 
de tovarășul , 

Pranciszek Want- j 
olka, membru ai 
Biroului Poli
tic'.al C.C. al 
P.M.Ud?.-,- - -vice- 
pi ședințe . al 
Cdnsilifthii ' : dc 

Miniștri; ‘ delegația din R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de tova
rășul Lazar Kolisevski, membru 
al Comitetului executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, președintele Comitetului bede- î 
ratio al Uniunii Socialiste a po- , 
porului muncitor din Iugoslavia ; 
delegația R.P.D. Coreene, condusă ( 
de tovarășul Kim Ir, membru al i 
Biroului Politic, vicepreședinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Co- i 
rcea, prim-vicepreședinte al Cobi- 1 
netului de Miniștri; delegația din 
R. D. Germană, condusă de tova
rășul Hermann Matern, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
PS.U.G., locțiitor al președintelui 
Camerei Populare; delegația din 
R. P. Ungară, condusă de tovară
șul Kallai GyuLz, membru al Bi- ■_ 
r oului Politic el C.C. ol P.ALS.U.. I 
vicepreședinte ol Consiliului de 
Miniștri; delegația din R. P. 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
general de armată Ivor: Mihczlzz 
membru al Biroului Politic cl CJC. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; delegația din 
R. P. Albania, condusă de forțară- ' 
șui Manush Myftiu, membra ai 
Biroului Politic ai C.C. al Partida-

fContinuare în pag. a V-a)

delegația din

In sala
Palatului

Baporul roexin ctnrteșie «stări cea de-a 30-a adversare a zilei -- 23 cua eliberării paule de sub jugul fgscirt. eea maissare sărbătoare națională a Romimei- Acest eveniment istoric a deschis o eră nouă. luminoasă, în dezvoltarea țârii, a marcat o cotitura hotărâtoare in destinele poporului nostru, în îndelungata sa luptă pentru eliberarea națională și socială, pentru înfăptuirea de adinei transformări revoluționare și clădirea unei Rocnînii noi. socialiste.C« prilejul acestei glorioase aniversări. permiteți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Komîn, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare Romine sâ vă transmit un călduros salut, dv„ tovarăși deputați și deputate, vechilor participant la lupta ilegală a partidului, îa evenimentele din august 1944, fruntașilor în munca și lupta pentru construirea socialismului invitați la Sesiunea solemnă a Marii Adunări Naționale, tuturor cetățenilor scumpei noastre patrii! (Aplauze).Salutăm cu multă bucurie în mijlocul nostru delegațiile dc partid și de stat din țările socialiste frățești și le aducem vii mulțumiri pentru că cinstesc, prin prezența lor, marea noastră sărbătoare. Aceasta constituie o caldă manifestare a relațiilor de prietenie dintre partidele și țările noastre ! (Aplauze).De asemenea, salutăm călduros pe toți oaspeții de peste hotare aflați aci. care participă împreună cu noi la această aniversare sărbătorească ! (Aplauze).■ Au trecut 20 de afti de lâ memorabila zi a eliberării țării riașele prefaceri petrecute în âcesfrăstimp în toate domeniile, în structura politică, econoinică și socială a țării, în poziția ei internațională, au schimbat din temelii înfățișarea Romîniei și condițiile de viață ale celor ce muncesc.Cea mai măreață cucerire a oamenilor muncii este victoria deplină a socialismului la orașe și sate. Au fost desființate clasele exploatatoare — lichidate pentru totdeauna exploatarea și asuprirea omului de către om.Forța socială hotărîtoare a tuturor marilor transformări din viața poporului — eroica noastră clasă muncitoare — harnica țărănime colectivistă, intelectualitatea, oamenii muncii de toate naționalitățile. înfrățiți în lupta umăr la umăr pentru înflorirea patriei, formează societatea nouă din țara noastră, strîns unita in jurul partidului.Orinduirea noastră socială, bazată pe puterea celor ce muncesc. s-a consolidat an de an și are o tărie de nezdruncinat; masele cele mai largi participă activ la conducerea vieții de stat, se dezvoltă continuu democrația socialistă.Partidul nostru este în prezent mai puternic și mai unit decît orieînd. se bucură de un imens prestigiu în rî nd uri le poporului și îndeplinește cu succes rolul de forță conducătoare în opera de desăvârșire a construcției socialiste. (Aplauze).Imaginea Romîniei de astăzi, libere și prospere, stă mărturie că Partidul Muncitoresc Romin a binemeritat încrederea poporului. a răspuns eu cinste nădejdilor sale. (Aplauze).Coeziunea strânsă a oamenilor muncii în jurul partidului, botărirea lor nestrămutată de a înfăptui politica sa verificată de viață, stau chezășie cuceririi de noi și noi victorii sub steagul măreț al socialismului ! (Aplauze).Tovarăși.Revoluția poc-uiarâ. începută acum două decenii prin insurecția armată antifasetrtă ișî are profunde rădăcini istorice în fră- «nintâr-ile soeia> și in eootradicțuie legate de situația înter- napocală a Rnrr-fr ei dm ami premergători celui de-al doilea

război mondial, accentuate la extrem în perioada dictaturii militaro-fasciste.Politica antipopulară și antinațională dusă de clasele stăpîni- toare menținea Romînia într-o stare de înapoiere economică și culturală, de dependență față de marile puteri capitaliste. Acestea acaparaseră principalele ei resurse — petrolul, lemnul și alte bogății, foloseau țara drept o anexă agrară și sursă de materii prime, drept pion al politicii lor imperialiste.Deveneau din ce în ce mai grele condițiile de trai ale muncitorilor, țăranilor, meseriașilor, imensei majorități a intelectualilor. se accentuau restrîngerea drepturilor și libertăților democratice, atmosfera de silnicie și teroare.Partidului comunist i-a revenit misiunea istorică de a mobiliza oamenii muncii împotriva exploatării burghezo-moșierești, împotriva fascizării țării, pentru drepturi democratice. Ridicînd steagul luptei împotriva fascismului, care devenise principala primejdie pentru poporul romîn, partidul nostru chema masele muncitorești, grupările democratice, personalitățile proeminente ale vieții politice și culturale să militeze împotriva expansiunii imperialismului german și a agenturii sale interne, împotriva pregătirii războiului antisovietic, pentru apărarea independenței naționale.

In anii întunecați ai războiului hitlerist, comuniștii, animați de cel mai fierbinte patriotism, au dat nenumărate jertfe organizing sabotarea mașinii de război și mobilizînd toate forțele patriotice. întregul popor la acțiune în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste.Eroismul fără seamăn al Armatei Sovietice, care purta pe umerii ei greul războiului, loviturile nimicitoare pe care le dă- cea pe front armatelor fasciste insuflau un puternic avînt luptei de eliberare a poporului romîn.Creșteau nemulțumirea și revolta maselor populare, se accentua starea de spirit antihitleriste în armată, sporeau deruta si panica în rîndurile întregii reacțiuni, se adîncea necontenit criza politică a regimului antonescian.In aceste împrejurări hotărîtoare pentru destinele Romîniei, Partidul Comunist Romîn a elaborat o platformă care prevedea răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, scoaterea țării din războiul antisovietic și întoarcerea armelor împotriva Germaniei, formarea unui guvern din reprezentanții tuturor forțelor antifasciste, înfăptuirea de reforme democratice. Partidul s-a declarat^ gata să colaboreze cu toate partidele, grupările și personalitățile, indiferent de poziția lor de clasă și de convingerile lor ideologice, pentru realizarea oricărei prevederi din această platformă, punînd ca singur criteriu al colaborării lupta împotriva ocupanților hitleriști și a slugilor lor din țară.Frontul Unic Muncitoresc, realizat în aprilie 1944 între partidul comunist și partidul social-democrat, a constituit coloana vertebrală a coalizării tuturor forțelor politice hotărite să lupte pentrU'eliberarea țării.O mare importanță a avut activitatea desfășurată de partid în rîndurile armatei, atragerea de partea forțelor antihitleriste a unor generali și ofițeri superiori însuflețiți de sentimente patriotice.Partidul nostru a folosit cu pricepere împrejurările favorabile create de succesele militare ale coaliției antihitleriste și, in primul rînd, de strălucitele, victorii ale Armatei Sovietice.în ziua memorabilă de 23 August 1944, dictatura militaro- fascistă a fost răsturnată, Antonescu și ceilalți membri ai guvernului au fost arestați. Formațiunile de luptă patriotică și unitățile militare romîne au ocupat principalele instituții și obiective militare, au curățat Capitala și împrejurimile ei de unitățile hitleriste, au zdrobit trupele germane din Valea Prahovei, Brașov, Constanța, Turnu Severin, capturînd zeci de mii de prizonieri.Umăr la umăr cu glorioasa Armată Sovietică, armata romînă a luptat pentru izgonirea trupelor hitleriste de pe întreg teritoriul țării și a participat cu toate forțele ei la război, pînă la capitularea Germaniei fasciste.Poporul romîn va cinsti veșnic amintirea vitejilor ostași sovietici care și-au dat viața pentru libertatea țării noastre : sîn- gele vărsat în comun a cimentat prietenia și alianța dintre poporul romîn și poporul sovietic în lupta pentru triumful nobilei cauze a libertății popoarelor, a păcii și socialismului ! (A- 
plauze).Infruntînd cu un minunat spirit de sacrificiu condițiile deosebit de grele, ruina economică provocată de război și sabo- taM reacțiunii, poporul nostru a răspuns cu înflăcărare chemării partidului „Totul pentru front, totul pentru victorie!" Muncitorii, țăranii, meseriașii, intelectualii și-au mobilizat toate puterile, au acceptat cu bărbăție orice privațiuni pentru a asigura resursele și mijloacele necesare frontului. Asemenea mo-

(Continuare în pag. a ll-a)

In sala Palatului P. P Romîne

Tmrfifi.



A XX-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII ROMÎNIEI DE SUB JUGUL FASCIST
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Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. I)mente de imens avjpt patriotic rămîn pentru totdeauna consemnate de istorie.Pentru faptele lor de arme în războiul antifascist, peste 300 000 de soldați, subofițeri și ofițeri romîni au fost decorați CU ordine și medalii romîne, sovietice 'și cehoslovace. Prin bătăliile purtate, prin sîngele vărsat, poporul romîn și-a adus contribuția la victoria asupra fascismului și a înscris o pagină glorioasă în istoria luptelor sale pentru libertate și independență națională.Qîndul nostru se îndreaptă cu emoție șl recunoștință spre eroicii soldați și ofițeri romîni, spre bravii luptători din formațiile patriotice, spre toți neînfricații fii ai poporului, luptătorii antifasciști în frpnte cu comuniștii care și-au dat viața pentru cauza sfintă a libertății patriei *. (Aplauze).Descătușîrițj energia creatoare a maselor, insurecția antifascistă a dat up puternic impuls luptei poporului pentru obiective mereu maț înalte ale progresului social, spre desavîrșirea transformărilor byrghezo-democratice și trecerea la instaurarea puterii muncitorești-țărănești, la înfăptuirea sarcinilor revoluției .socialiste.Se ridicau la luptă forțe sociale uriașe, de nebiruit, trezite la creație istorică conștienta,. Clasa muncitoare, organizată în sindicate unice, țărănimea care lupta pentru pămînt, partidele și grupările reunite în Frontul Național Democrat, formațiunile de luptă patriotice schimbau raportul forțelor politice în favoarea poporului muncitor. Reacțiunea nu mai era în stare să oprească lupta maselor perjțru reforme democratice, pentru înfăptuirea năzuințelor seculare de viață mai bună, de eliberare 4© sub jugul oricărei asupriri și exploatări.Oamenii muncii lUau cu asalt prefecturile, preturile și primăriile, instalau în fruntea acestora reprezentanți ai poporului, alungau din aparatul de stat și din conducerea instituțiilor și întreprinderilor elementele reacționare, expropriau și împăr- țeau țăranilor pămînturile moșierești,Valul luptei populare a înlăturat succesiv trei guverne cu majoritate reacționară și a adus la putere, la 6 martie 1945, primul guvern în care clasa muncitoare avea rolul precumpănitor, guvernul prezidat de patriotul înflăcărat și eminentul om de stat, dr. Petru Groza.Legiferarea ,și definitivarea reformei agrare, cît și întreaga activitate a guvernului au sporit considerabil influența și aur toritatea acestuia în rîndurile maselor țărănești, au consolidat alianța muncitorească-țărănească făurită în focul luptei pentru pămînt.Cercurile reacționare nu s-au putut împăca, desigur, cu noul curș al evenimentelor Partidele „istorice0 vedeau că pierd terenul de sub picioare și rămîn complet izolate de popor, fără nici o bază de masă. în înțelegere și cu sprijinul cercurilor imperialiste, pe a eăror intervenție se bizuia pentru recîștigarea pozițiilor pierdute, reacțiunea, grupată în jurul monarhiei, a aruncat în joc ultima sa earte. Regele a rupt orice contact cu guvernul dr. Petru Groza, a refuzat contrasemnarea legilor, scontînd să provoace o criză politică, demisia guvernului și răsturnarea regimului democratic. Guvernul și-a continuat însă activitatea, înfăptuind programul de transformări democratice, dovedind că se poate guverna cît se poate de bine și fără așa- numitul ..factor constituțional'.Consta tind eșecul deplin al „grevei regale", monarhia, conducătorii partidelor național-țărănesc și liberal au căutat din nou sprijinul puterilor occidentale din coaliția antihitleristă. Ca o condiție a normalizării relațiilor între rege și guvern, Statele Unite și Anglia au cerut, iar guvernul Groza a acceptat includerea ca miniștri fără portofoliu a cîte unui reprezentant al celor două partide „istorice" și organizarea într-un termen scurt a aleger; »r generale.în ale gerile efectuate în noiembrie 1946. Blocul Partidelor Democratice a obținut o strălucită victorie, întrunind 71,80 la sută din totalitatea voturilor. Pentru reacțiune, alegerile au constituit o înfringere zdrobitoare, au definitivat procesul de izolare completă de mase a partidelor -istorice'.Vă amintiți, tovarăși, cîte eforturi a irosit presa reacționară din Occident pentru a denatura realitățile social-politice din țară și a prezenta instaurarea guvernului dr. Petru Groza ca un act impus din afară. Victoria obținută ia alegeri de forțele democratice a confirmat curo nu se poate mai convingător ei guvernul este expresia voinței și intereselor profunde ale maselor largi că el se bucură de încrederea deplina a poparulwLAvînd de făcut față unei situații economice deosebit de grele în urma războiului, a jafului hitlerist și a secetei consecutive din anii 1945—1946. guvernul Petru Groza a îndreptat toat? eforturile spre lichidarea haosului economic și financiar, sore redresarea economiei naționale. Ajunge să arătăm că venitul național reprezenta atunci doar jumătate față de anul 1937 Agricultura, în ansamblul ei era într-o stare dezastruoasă șeptelui era distrus in cea mai mare parte. întregul sistem de transporturi dezorganizat Această situație era agravată de sabotajul sistematic al claselor exploatatoare care practicau specula, dezorganizarea producției și aprovizionării, contrabanda valutară și evaziunile de capital, urmărind ca prin inflație, ruină și foamete să creeze în rindul maselor nemulțumire și dezorientare și să submineze regimul democratic.In acești ani grei, cînd Romînia era bîntuită de secetă și foamete, Uniunea Sovietică a acordat un ajutor frățesc țării noastre dîndu-ne pîine, deși trecea ea însăși prin mari greutăți de aprovizionare. Poporul nostru își amintește cu recunoștință de acest ajutor care adeverește că prietenul la nevoie se cunoaște. 

(Aplauze).Sprijinul economic și colaborarea frățească cu Uniunea Sovietică au avut o mare însemnătate pentru consolidarea măsurilor luate de partid în vederea refacerii tării.Invingînd rezistența înverșunată a claselor exploatatoare care dețineau poziții dominante în viața economică, guvernul a aplicat într-o perioadă scurtă o serie de legi de mare însemnătate. A fost etatizată Banca Națională, care se afla in mîinile capitaliștilor, s-a introdus legea Oficiilor industriale prin care s-au creat condiții ca statul să controleze și să îndrume activitatea industrială și comercială a întreprinderilor particulare, s-a reorganizat comerțul exterior.Un moment deosebit de important l-a constituit adoptarea de către guvern, în iunie 1947, a propunerilor Partidului Comunist, cuprinzînd un program sistematic și concret de însănătoșire a vieții economice și financiare. Cit de grea era situația țării în acea perioadă se vede din însuși faptul că acest program nu putea cuprinde prevederi decît numai pentru 6 lur.i iar ca obiectiv de ridicare a producției industriale se stabilea atingerea abia a circa 70 la sută din nivelul producției anului 1938. Acest program ilustra totodată realismul și seriozitatea cu care partidul a abordat rezolvarea problemei deosebit de dificile și complexe a refacerii economice. Ca o condiție hotântoare pentru trecerea la dezvoltarea economiei naționale partidul a preconizat efectuarea reformei monetare și a stabilizării.în scopul întăririi reformei agrare, a fost votată legea circulației bunurilor agricole, care împiedica concentrarea pământurilor țărănești în mîinile chiaburilor, a fost desființată dijma, una din rămășițele feudale din economia noastră.înfruntînd nenumărate greutăți, oamenii muncii au înfăptuit cu succes aceste măsuri care îngrădeau posibilitatea burgheziei de a sabota redresarea producției și finanțelor țării; au apărut primele elemente de stabilitate în economie. Toate acestea au slăbit pozițiile reacțiunii și au întărit regimul democrat; s-au creat condiții pentru înlăturarea de pe scena istoriei a monarhiei, pentru lichidarea ultimelor vestigii ale dominației politice burghezo-moșierești.Insurecția armată antifascistă, instaurarea la putere a guvernului democrat în martie 1945, proclamarea Republicii Populare au fost verigi ale aceluiași proces revoluționar neîntrerupt.întreaga putere a fost preluată de clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea muncitoare. Oamenii muncii, adevărații făuritori ai istoriei, au devenit singurii st&pini ai țării, au pășit cu însuflețire și elan, sub conducerea partidului, la construirea societății socialiste.O condiție fundamentală a realizării cu succes a sarcinilor noii etape în care pășise țara era înfăptuirea unității politice și organizatorice a clasei muncitoare, spre care se luase curs încă din 1946. Ca rezultat al luptelor duse împreună de comuniști și social-democrați după încheierea Frontului Unic Muncitoresc, al procesului de treptată apropiere și cunoaștere reciprocă, Congresul de unificare din februarie 1948 a consacrat făurirea Partidului Muncitoresc Romîn pe baza principiilor organizatorice și ideologice ale partidului de tip nou. Acest eveniment istoric a fost în mod justificat apreciat de partid ca victoria deplină a marxism-leninismului în mișcarea muncitorească din Romînia.
Tovarăși.Prin istoricul act al naționalizării din iunie 1948, principalei® mijloace ale puterii economice a burgheziei — fabricile, băncile, transporturile, societățile de asigurări — au devenit bun al întregului popor; s-a creat un puternic sector socialist, a fost lichidată exploatarea capitalistă în industrie, deschizîndu-se noi perspective dezvoltării economiei naționale.S-a putut păși la elaborarea și realizarea primelor doua planuri anuale care ne-au permis să facem un început de ordine în economie, să ne organizăm și să obținem experiență în planificare, să trecem la planurile cincinale de dezvoltare economică.în orientarea întregii activități de construire a bazei tehnico- 

materiale a socialismului, partidul a pornit de la faptul că Romînia dispune de resurse naturale variate care permit dezvoltarea complexă și multilaterală a economiei ei.Călăuzindu-se după învățătura marxist-leninistă și aplicînd-o la condițiile țării noastre, partidul a pus permanent în centrul politicii sale economice' industrializarea socialistă, pe baza tehnicii înaintate, ca o condiție fundamentală a dezvoltării echilibrate și armonioase a tuturor ramurilor economiei.Ceea ce caracterizează ansamblul operei de construcție economică în țara noastră este ritmul înalt de creștere a industriei. Astfel, între anii 1950—1963, producția globală industrială a sporit într-un ritm mediu anual de pește 13 la sută ; în ultimii ani acest ritm s-a accentuat atingînd 15 la sută în perioada 1960—1963, ceea ce înseamnă depășirea ritmului mediu prevăzut în planul de 6 ani. Ca rezultat, volumul producției industriale este în prezent de peste 8 ori mai mare decît în 1938, iar venitul național de 3,5 ori.încă de la Conferința Națională a P.C.R. din 1945, trasînd linia generală a dezvoltării economice a Romîniei, partidul a acordat prioritate industriei grele, principalelor ei ramuri — orientare care și-a găsit reflectare în toate planurile de stat și a determinat importante schimbări calitative în structura economică a țării.Ponderea producției mijloacelor de producție reprezintă astăzi aproximativ 2/3 din ansamblul industriei — ceea ce asigură o bază trainică progresului neîntrerupt al întregii economii naționale.Rezultatele industrializării . socialiste își găsesc expresie în schimbarea structurii venitului național, partea realizată în industrie sporind de la 30 la sută în 1938 la aproape 47 la sută în 1963, în condițiile dezvoltării concomitente a agriculturii, .cît și a celorlalte ramuri ale economiei.în toată această perioadă, partidul nostru a acordat o deosebită atenție repartizării judicioase a venitului național, asigu- rînd însemnate resurse pentru lărgirea continuă a bazei materiale necesare dezvoltării economiei, concomitent cu preocuparea pentru creșterea sistematică a nivelului de trai al poporului.In anii de la eliberare s-au ridicat mari combinate chimice, siderurgice, de prelucrare a metalului, a lemnului, ale industriei ușoare și alimentare dotate cu tehnică avansată. Au fost construite în industria republicană circa 450 întreprinderi și secții noi, au fost reutilate, modernizate și dezvoltate întreprinderile existente, O parte tot mai mare a producției industriale este concentrată în mari unități cu profil complex, care, prin instalațiile lor moderne și tehnologia adoptată, asigură prelucrarea în condiții superioare a materiei prime, reducerea cheltuielilor de producție și realizarea unei înalte eficiențe economice.In același timp, partidul a urmărit, ca unul dintre obiectivele fundamentale ale politicii sale economice, îmbunătățirea continuă a repartizării teritoriale a forțelor de producție, printr-o astfel de amplasare a noilor obiective industriale care să imprime un ritm de dezvoltare mai accentuat regiunilor rămase în urmă.Resurse importante au fost îndreptate spre extinderea rezervelor, dezvoltarea și reutilarea industriei petrolului, cărbunelui și gazului metan ; a fost elaborat planul de electrificare de 10 ani — îndeplinit înainte de termen și în condiții de eficiență suoerioară prevederilor inițiale.în anul în curs, producția de energie electrică și termică va depăși de 22 de ori pe cea realizată în 1938. Numai puterea nouă ce se va instala în 1964 în centralele electrice depășește cu mult pe cea creată în Romînia în întreaga perioadă de guvernare burghezo-moșierească.Partidul și guvernul acordă o atenție permanentă nevoilor creșcînde de metal ale economiei. S-au pus în valoare noi rezerve și au fost construite mari unități de prelucrare; se află în construcție marele combinat siderurgic de la Galați și întreprinderile de alumină și aluminiu de la Oradea și Slatina. Producția de fontă a crescut de aproape 14 ori față de 1938, cea de oțel și metale neferoase, de peste 10 ori.Una din preocupările permanente ale partidului și guvernului a constituit-o încă din primii ani ai construcției socialiste dezvoltarea susținută a industriei chimice, care dispune în țara noastră de condiții și perspective deosebit de favorabile.Pornind de la aceste posibilități. In planurile economice s-au asigurat industrie: chimice ritmuri teajte de dezvoltare, care, intre ani: 19>?—1963. s-au ridicat în medie Ia 22 la sute. iar in cadrul planului șesenal, la 25 la sută. superioare tuturor celorlalte ramuri ale industriei.Industria noastră constructoare de mașini și electrotehnică satisface complet nevoile de utilaj ale industriei petroliere, asiguri o mare parte din mașinile și agregatele necesare industriei chimice, transporturilor, construcțiilor, industriei de prelucrare a ’rarului și a bunurilor de consum. Dc o importanță deosebită este contribuția industriei constructoare de mașini la dotarea tehnică a agriculturii. la mecanizarea complexă a muncilor a- grieole ; produsele acestei ramuri sint tot mai mult apreciate și peste hotare.Succese remarcabile au fost obținute de muncitorii, inginerii și tehnicienii noștri pe tărfmul luptei pentru sporirea productivității muncii. In prezent, două treimi din sporul producției industriale se obrir. pe seama creșterii productivității muncii. Aceasta se in primul rind pe introducerea tehnicii noi,pe ridicarea continuă a calificării. pe organizarea superioară a producției. In lumea contemporană se desfășoară o vastă revoluție tehnico-ftiințifică. care impune modernizarea continuă a aparatului de producție in pas cu progresul tehnic mondial, a- plicarea largă a celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii. Avem convingerea că pe un drum bun orientîndu-nehctărit spre dotarea economiei cu tehnica cea mai avansată, spre și introducerea fc fabricație a celor mai reușitetipuri de mașini și utilaje existente pe plan mondial. (Aplauze).Qdr»to noastre dispun de condiții din cele mai bune pentru a cunoaște și stăpini temeinic realizările tehnich modeme — și sintem siguri că pasiunea lor pentru tot ce este avansat în producție. competența sporită a clase-, muncitoare și a corpului tehnic, munca lor asiduă pe acest tărim se va concretiza în noi și remarcabile realizări.La două decenii de la eliberare, ca rezultat al politicii de industrializare. țara noastră dispune de ramuri industriale noi, in plin avint de combinate fabrici și urine moderne, puternice centrale electrice, noi mine și schele petroliere, vaste șantiere de construcții. Pulsează viguros economia prosperă a Romîniei ■oi, socialiste! (ApUuzzi.Ne reamintim eu acest prilej cit s-au străduit cercurile conducătoare ale fastelor clase dominante să ponegrească politica de industrializare preconizată de partid și ce profeții funebre răspindeau in legătură cu această politică.In 1947 oficiosul unuia din fostele partide „istorice' scria: „industria grea, ma? ca seamă astăzi, rind cercetăm zările întunecate ale crizccifcilui căutind o geană de lumină spre a ne îndrepta nădejdile către un schimb lztem2țicnaL apare mai nelegitimă ea oricir.d— Primatul industriei grele, fiind sinonim cu izolarea noastră de restul continentului, înseamnă pauperizare și evoluție re^rog^^ă _ Industrializarea este sinonimă cu răsturnarea premiselor existentei noastre. Este îmbrățișarea unui crez cu desăvârșire opus structurii șocial-economice romînești. Este sacrificarea tuturor realităților pe altarul unor interese străine de factura și putințele poporului romîn-.După cum se vede, ceea ce-i alarma în primul rind pe foștii stâpîni ai țării și pe stăpinii stăpinilor ei, era perspectiva că Romînia, ir.custrializîndu-se. își va pierde vechiul rol pe care i-1 hărăziseră, de anexă agrară a puterilor imperialiste, de piață de desfacere a acestora și furnizoare de materii prime ieftine.Desigur, dacă este vorba de răsturnarea „vechilor premise ale existenței", a vechii structuri social-economice care decurgea din acest rol, atunci într-adevăr trebuie să ne recunoaștem vina. Mai mult, trebuie să mărturisim că de fapt, tocmai acest lucru l-am și dorit și că nu simțim nici o umbră de regret că aceste așa-zise „realități legitime" s-au dus pe veci pe apa sîmbetei! (Aplauze).Cît privește atitudinea lor de dispreț și neîncredere față de poporul romîn și certificatul de incapacitate pe care i-1 dădeau — bilanțul acestor decenii arată suficient de convingător dacă stă sau nu în putința poporului romîn să-și creeze o industrie modernă, înfloritoare !Același oficios conchidea : „De înfăptuiri sub acest regim, nici vorbă nu poate fi... Pe scurt, este cea mai proastă guvernare pe care a avut-o acest pămînt de la Buerebista și pînă în zilele noastre". (Rîsete, ilaritate în sală).Mersul istoriei a spulberat aprecierile ridicole ale partidelor „istorice", profețiile și nădejdile lor deșarte, iar înseși aceste partide s-au cufundat de mult în neant Iînfăptuind cu hotărîre obiectivele stabilite de partid în domeniul industrializării, oamenii muncii se pot mîndri cu rezultatele eforturilor lor depuse în aceste decenii pentru crearea unei industrii socialiste puternice, multilateral dezvoltată, capabilă să asigure progresul și avîntul continuu al patriei. (A- 
plauze).

Tovarăși,In cele două decenii care au trecut de la eliberare, în agricultură au avut loc profunde transformări șocial-economice. 

Pornind de la teza leninistă că făurirea unei economii socialiste unitare necesita construirea ? socialismului nu numai la orașe, ci și la sate, hotărîrile de importanță istorică ale plenarei G.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1949 au stabilit liniile directoare ale reorganizării agriculturii pe baze noi.Munca perseverentă depusă de organele și organizațiile de partid în rîndurile țărănimii a luat caracterul unei largi activități politice și organizatorice de masă, în desfășurarea căreia au fost învinse nenumărate greutăți inerente unei acțiuni de o asemenea amploare, care privea atragerea pe un nou făgaș a milioane de producători individuali. Se punea problema nu numai de a uni gospodăriile individuale, dar și de a crea relații noi, socialiste, de muncă, de a introduce un mod superior de organizare și gospodărire. a producției agricole, de a forma și ridica necontenit conștiința socialistă a maselor țărănești.După 13 ani de muncă intensă, s-a încheiat procesul de colectivizare a agriculturii, victorie istorică consfințită la Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din primăvară anului 1962. întreaga economie a țării a căpătat un caracter unitar, socialismul a învins pe deplin atît la orașe cît și Ia sate. (Aplaude).Promovînd neabătut politica de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii, statul nostru a îndreptat în acest sector1’ importante mijloace materiale și bănești. Investițiile aloGate" pentru dotarea stațiunilor de mașini și tractoare și gospodăriilor de stat, lucrările de îmbunătățiri funciare, creditele...aqprdațe gospodăriilor colective, perfecționarea continuă a sistemului, de. contractări a produselor la prețuri avantajoase, au contribuit la sporirea producției agricole și’la creșterea fondului central al statului. Cu toate condițiile climatice nefavorabile pe care le-am avut într-un număr de ani din această perioadă, producția de cereale a sporit, s-au realizat creșteri importante la culturile, tehnice, s-a mărit și s-a îmbunătățit calitativ efectivul de animale. în perioada 1959—1963 s-a obținut în medie pe an o producție totală de cereale de peste 10 milioane de tone, față de 8 milioane tone cît a reprezentat media anilor 1934—1938. La începutul acestui an, numărul de animale depășea pe cel din 1938 cu aproape 1 milion de bovine, cu aproape 2 milioane porcine, cu peste 2 milioane ovine. Romînia își asigură din producția proprie hrana populației, aprovizionarea industriei cu materii prime agricole și are totodată disponibilități pentru export.Nu e departe timpul cînd vom ajunge la mecanizarea completă a principalelor lucrări agricole lă toate culturile mari, la un grad ridicat de chimizare, asigurînd producții tot mai mari, stabile si ieftine, punînd mâi deplin în valoare marile rezerve de care dispune agricultura. Aceasta va constitui o etapă nouă, superioară a activității partidului în domeniul făuririi unei a- griculturi moderne, înaintate. (Aplauze).Avem acum o țărănime nouă, în al Cărei mod de viață și con- ști.ință s-au produs adinei prefaceri. Veniturile ei reale?s-au dublat fată de 1950. ea s® îmbracă și se hrănește mai bine. In ultimii 13 ani au fost ridicate la sate, din fondurile proprii ale țărăhimii, nouă sute de mii de case noi. Satele au astăzi mii de cămine culturale, cinematografe, cunosc o viață culturală bogată, la care participă practic întreaga țărănime. Acestea sînt semne evidente ale creșterii continue a nivelului material și cultural al țărănimii noastre.La temelia tuturor înfăptuirilor din anii construcției socialiste se află eforturile creatoare ale poporului nostru, munca sa însuflețită, maxima mobilizare a tuturor resurselor și posibilităților interne ale țarii. Totodată, în dezvoltarea R. P. Romîne o deosebită însemnătate o au relațiile de colaborare cu U.R.Ș.S. și cu celelalte țări socialiste, relații cărora partidul nostru le dă o înaltă prețuire. (Aplauze). Participînd la activitatea C.A.E.R. și coordonîndu-și eforturile cu celelalte țări membre, dgzvoltînd legăturile de colaborare economică tovărășească cu toate statele socialiste, Republica Populară Romînă își lărgește legăturile și ea alte state, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza avantajului reciproc, corespunzător necesităților economiei naționale și cerințelor dezvoltării relațiilor economice mondiale. (Aplauze).Avîntul economiei naționale, sporirea producției industriale și agricole, politica partidului și guvernului de lărgire continuă a legăturilor internaționale ale țării au făcut posibilă creșterea an de an a comerțulu’ exterior, care atinge un nivel de peste dooă cri ma: mare decît cel realizat in 1559, depășind prevederile Directivelor Cc^.zresuhi: al ITI-lea pentru anul 19?5. RonlF n»a se barară pe piața externă de us prestigiu în continuă creștere. *• rT avară ștRealizările obpnu'.e ar. de an in dezvoltarea economiei, creșterea venitului națioeaL au dat posibilitate statului să înfăb-- ----- —eram de măsuri destinate ridicării continue a nivelului de viață al poporului — obiectiv fundamental al întregii politici a partidului nostru.Ca urmare a creșterii salariului nominal, a reducerii prețurilor și tarifelor, salariul real este în prezent de peste 2 ori mai mare decît in 1950.Ridicarea ccr.tinuâ a puterii de cumpărare a populației — atît la orașe cit ri la sate — este oglindită de creșterea, an de an, a volumului de mărfuri vindute prin comerțul socialist, de structura acestor produse, in cadrul căreia capătă o pondere tot mai mare vînzărCe de bunuri de folosință îndelungată.Una din prob’eneie care stau în centrul atenției partidului este îmbunătățirea condițiilor de locuit de la orașe și centre industriale. Numai ir perioada 1960—1963 s-au construit din fondurile statului peste 160 mii de apartamente.Pentru apărarea sănătății oamenilor a fost creată. în întreaga țară, o largă rețea de spitale, policlinici, maternități, dotate cu aparataj modem si deservite de un număr din ce în ce mai mare de cadre medicale.Porțile școlilor ri unis-ersitățilcr sint deschise pentru toți tinerii dornici de îzrvițătariL Toți copiii țării — 33 milioane de elevi — invați astăzi în yeefi; începind ea anul aeolar 1961— 1962 învățămirtul de toate gradele a devenit gratuit In comparație cu anul școlar 1933—1939. mnnărul elevCor in școlile de cultură generală este aproape de 2 ort iar al studenților de 4J2 ori mai mare ; 60 la sută din numărul total al studenților sint bursieri. Aproape trei sferturi dm cadrele cu pregătire medie și superioară care lucrează astăzi in eeooomie au fost formate în anii regimului nostru.înfloresc continuu arta și gtitr.ta. cărora li s-au creat condiții optime de dezvoltare; în institute si laboratoare se desfășoară o activitate de cercetare știintifică intensă ri plină de roade, oamenii de artă îsi fructifică talentul in kaertri valoroase, inspirate din viața nouă a patriei.Uriașa muncă educativă daflgtnli de partid, de ■indkate si de organizațiîte de tineret entthră trăsături noi în eenfttBta oamenilor muncii, dezvoltă atitudinea Inainta’ă fată ie muncă și societate, făurește constructori priceputi * devotați operei de construcție socialistă.Aceste trăsături noi își găsesc o puternică expre<> te evintiJ patriotic cu care întreg-jl nostru popor participă la Înfăptuirea politicii partidului, la realizarea prevederilor planului de stat Din această muncă entuziastă s-a conturat tabtoal insufietitor pe care-I înfățișează patria noastră socialistă in aaul oriei de-a XX-a aniversări a eliberării. (Aplauze).Intîmpinînd măreața sărbătoare de astăzi, oamenii muncii din industrie au înscris în bogatul bilanț al întreceri: desfășurate In cinstea zilei de 23 August noi și însemnate succese.Planul producției industriale pe primele 7 luni ale acestui an a fost realizat în proporție de 103,5 la sută, obțintodu-se o producție cu 15 Ia sută mai mare decît în perioada corespunzi:02re a anujui trecut.Toate ramurile economice și toate regiunile țării se prezintă cu planul îndeplinit și depășit Practic, toate intrepr_ncer.> țării și-au realizat planul și angajamentele luate. Cu legitimi mîndrîe oamenii muncii dintr-o serie de ramuri importante ale economiei — industria constructoare de mașini, siderurgia, exploatarea forestieră și prelucrarea lemnului, raportează el încă în acest an vor atinge și depăși nivelele prevăzute de Directivele Congresului al IH-lea al partidului pentru anul 1965. (A- 
plauze).Permifeți-mi, tovarăși, ca în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri să adresez călduroase felicitări muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, țăranilor și celorlalți luerători din agricultură, oamenilor de știință și de cultură, activiștilor de partid și de stat, tuturor oamenilor muncii făuritori ai mărețelor succese realizate și să le urez noi victorii în munca lor rodnică, plină de abnegație pentru desavîrșirea construcției socialiste în țara noastră! (Aplauze).

Tovarăși,în ultimele două decenii, în lume au avut loc transformări de o însemnătate uriașă, care exercită .0 profundă înrîurire în 

viața popoarelor și asupra întregii evoluții a relațiilor internaționale.Marile realizări ale poporului sovietic în construcția desfășurată a comunismului, succesele de seamă ale poporului chinez în construirea socialismului, rezultatele rodnice obținute de toate |ărjje..^ișțemului șociajist mondial în domeniul economiei, culturii și richcării<. nivelului de trai al oamenilor’ muncii au transformat socialismul în factorul hotărîtor al dezvoltării ’ -lorice, întărind considerabil forțele păcii, democrației și progrer sului social. (Aplauze). . • • ; ■în aeești ani a avut l<?e o puternică creștere a mișcării comuniste internaționale,.a sporit influența pe care o exercită asupra vieții politice și sociale contemporane. în prezent, aproape nu există țară pe glob în care- să nu activeze partide comuniste. și muncitorești. în fruntea popoarelor din'țările socialiste, par+ tidele .clasei muneițoare organizează și eondric. pe un sfert din suprafața globului pămîptesc, opera ișțo^ică de: edificare a noii, societăți. în .lumea capitalistă, partidele ■cpinpniși,e.-..-in;fru.niiadl cu. eroism represiunile, la. eare dg-.iării -țin; sus steagul l.upfpi Tmpot.rjya exploatări^ unesc :țpÂ-.maii.mnlfr/ în jurufTor forțele care i^Ujtează;'pehtrji;;4r^g§ețideț^|-hdl^p±'f turi.democrapco și pacp.țrșinică. ruu/r :a 1£ uxj.partidele,comumște și muncitorești,.’ <;iț SÂ alte-partide„și- nizâțji revolutionary ee-și; pun ca f,ol. realizarea.-, de- facej'i social-Gconomice,.- in făptui rea,' socialismului —• •desfășoară-, o..yiguijoăs^-ăfitjVltate; țn numeroase .țări, câro.au-uso.u.turat: jugul; colonțal. și lup ța pentru dezvoltarea economiei lor- naționale-, pentru. întărirea independenței lor. economice- și politice; în epoca contemporană mișcarea de eliberare națională a devenit o maro forță revoluționară care a dus (la destrămarea sistemului colonial. la apariția pe harta politică a. lumii a zeci de noi state independente.Schimbările intervenite în„ raportul de forțe, îndeosebi ca ur-r mare a fo-rmării sistemului socialist mondial și prăbușirii siste» mului colonial, ău îngustat sfera și posibilitățile de acțiune ale imperialismului, care, spre deosebire, de trecut, nu mai poate decide după bunul său plac destinele popoarelor.Astăzi în fața cercurilor imperialiste agresive se ridică forte sociale fără precedent. în conștiința popoarelor lumii, care în primul război mondial au dat 10 milioane de victime, iar în cel de-al doilea 50 de milio-ane — s-a înrădăcinat tot mai pu-> ternic ideea că este necesară unirea tuturor forțelor pentru a preveni o conflagrație termonucleară, . ..Sta în puterea popoaro.îpr -să preîntîmp.i.ne declanșarea unui asemenea cataclism. Faptele arată că, în numeroase .momenta ascuțite, forțele păcii au silit cercurile imperialiste agresive șă deș înapoi.Cu toate deosebirile profunde dintre diferitele sțațe, există interesul comun al popoarelor .de a. salvgarda pacea. Impunîn- cLu-se ca o necesitate vitală pentru, omenire, ideile coexistenței pașnice între țările cu' șisțeme social-politice diferite stau la temelia politicii externe a unui mare număr dp, țări, joacă un rol predominant în viața internațională- Cercuri politice influențe, straturi largi ale opiniei publice împărtășesc punctul de vedere că singura cale rațională de soluționare a problemelor internaționale este coexistența pașnică între statele avînd orîn-.’ duiri sociale deosebite.Cercurile imperialiste interesate în, cursa înarmărilor și în pregătirile de război încearcă să torpileze evoluția spre destindere, să aprindă noi focare de neliniște. Acțiunile militare agresive împotriva Republicii .Democrate Vietnam, acțiuni condamnate de țările iubitoare de .pace, că și măsurile Organizației Statelor Americane îndreptate împotriva Cubei, recentul conflict din Cipru, stîrnesc o mare îngrijorare în opinia publică mondială.Aceste acte potrivnice păcii au ca trăsătură comună încercările de înăbușire a aspirațiilor de dezvoltare liberă, independentă ale popoarelor, amestecul străin în treburile acestora. Viața arată că stricta respectare a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta este: o cerință esențială pentru consolidarea, păcii. (Aplauze).Toate acestea impun .forțelor păcii vigilență neslăbită" și eforturi unite pentru .prevenirea și zădărnicirea acțiunilor care.pe-’ riclite^tS pacea! Țuui^. -seama de acestea, statelp îngrijesc de‘ asigurarea capacității lor’de apăr^r^, pentru tt întotdeauna în măsurată dea răspunsul cuvenit oricărui tat împotriva secimtațn loi'" și a păcii’; h Q(Există astăzi pondiții incomparabile cu‘ cele din trecut ca. pdpoarele să-și ^asigure o dezvoltare independentă, suverană, să se bucure de egalitate în . relațiile internaționale, să-și organizeze așa cum doresc viața. politică, socială șî ebonomică, sa pășească pe calea cea mai corespunzătoare Intereselor lor fundamentale.în rînd cu celelalte stațe socialiste și' tu alte state' iubitoare de pace, Republica Populară Romîna a dus tn mod consecvent, în anii care âu trecut de la eliberare, o politică de apărâre și dd consolidare â păcii în lume, cu convingerea că la opera de normalizare a relațiilor internaționale poate și trebuie să colaboreze și să-și aducă propria contribuție fiecare țară.Baza de neclintit a politicii externe a R. P. Romîne o formează prietenia și alianța frățeasca cu celelalte țări socialiste. Mi- litînd pentru continua întărire a acestei prietenii, partidul nostru și guvernul R. P. Romîne își vor aduce și în viitor întreaga contribuție la întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste mondiale sub steagul marxism-leninismului, pe baza principiilor Declarațiilor din 1957 și 1960, unitate în care rezidă, izvorul forței și invincibilității fiecărei țări socialiste, chezășia îndeplinirii misiunii istorice a partidelor comuniste, a victoriei cauzei păcii și socialismului. (Aplauze).Activa manifestare a Romîniei ca factor de pace pe arena mondială și-a găsit expresie în inițiativele sale și în sprijinul acordat oricăror acțiuni îndreptate spre destindere, în perseverența cu care țara noastră, împreună cu celelalte țări iubitoare de pace, s-a pronunțat și se pronunță în forurile și organizațiile internaționale pentru soluționarea pașnică, pe calea tratativelor, a problemelor litigioase, pentru abordarea acestora în spirit, constructiv. în lumea contemporană, cu problemele ei atît de complexe, și în care s-a acumulat rriult material inflamabil, nu poate exista sfetnic mai bun în politică decît calmul și înțelep- ciunea. înaltul spirit de răspundere pentru soarta popoarelor. 
(Aplauze).Țara noastră militează consecvent pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmării,. ca obiectiv de însemnătate excepțională în consolidarea păcii. Ne pronunțăm pentru încetarea tuturor experiențelor cu arme nucleare, lichidarea bazelor militare și retragerea trupelor aflate pe teritorii străine. reducerea bugetelor militare. Că membră a Organizației. Tratatului de la Varșovia, R. P. Romînă se pronunță pentru desființarea oricăror blocuri militare . și. ca măsură tranzitorie» pentru încheierea unui pact de neagresiune între această organizație și Pactul. Atlanticului de Nord.O mare însemnătate pentru -însănătoșirea climatului politic ar avea-e talăfrirerea rămășițelor celui de-al doilea rizbo» mondial prin încheierea Tratatului de pace german.Roatir.ia » pronunți- pentru transformarea Balcanilor- in ir-0- zonăa păcu și eo-aborărti; reahzarea.de;actiMM7P®=P)^n regia.-, nai i» vederea dezvoltări. . r r s^i de bupă■ .vțcjDăjate.^nlreu statele europene cu crir.dzire socială1 dîfeHtă,de:- -^ne denoc’earizate în orice parte a lumii. ' . , v ,Țara noastri extinde schimburile comerciale, âultuyale, Științifice, tehnice cu toate statele — schimburi care răspund atît’ intereselor proprii, c:'. și cerințelor generale ale cooperării : in- temațioQale, constituind un factor de slăbire a încordării și ..de- ap77;:ere MOMEC . mRepublica Populari Romînă este hotărîtă să-și aducă și P« viitor, neabătut. întregul său aport la normalizarea relațiilor iaternaționaie, la dezvoltarea înțelegerii și întărirea prieteniei între popoare, la lupta pentru triumful măreței cauze a păcii. 
(Aplauze).Tovarăși.Bilanțul luptei și eforturilor depuse in cei 20 de ani care au trecut din «utust 1944 este pentru fiecare dintre noi un puternic izvor de încredere și optimism.Ati: ir. anii grei a: cît și in lupta pentru .cucerireaputerii pentru construirea crincuirii socialiste, partidul nostru s-a dovedit la înălțimea mtaiunii istorice, de mare răspundere, care i-a revenit zînsuflețit de victoriile obținute, poporul romîn pășește în al treilea deceniu de viață liberă. încrezător în forțele sale și în capacitatea sa de a-și făuri viitorul fericit pe care il merită ! 
(Aplauze furtunoase). ■ .Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn!Trăiască harnicul și talentatul nostru popor !Trăiască Republica Populară Romînă!Trăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale îTrăiască invincibila învățătură marxist-leninistă!Trăiască pacea în lumea întreagă !

(Aplauze prelungite, asistența în picioare ovaționează îndelung, 
răsună urale puternice). . . .



A XX-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII ROMÎNIEI DE SUB JUGUL FASCIS1

Saluturile conducătorilor 
din țările

delegațiilor de partid și de stat 
socialiste frățești

Cuvîntul tovarășului Anastas MikoidnStimați tovarăși deputați. Dragi tovarăși și prieteni,Delegația de partid și guvernamentală sovietică a sc- sit aici la invitația dv. amabilă, pentru a împărtăși împreună cu dv, dragi prieteni, bucuria pe care o simțiți în le- gătură cu cea de-a XX-a a-- versa re a marii victorii a poporului romîn. Am adus statul fierbinte al partidului tru, al guvernului nostru, al popoarelor^ Uniunii Sovietice.împreună cu dv, marea săr- bătoare națională a României frățești o celebrează în mod festiv și cu bucurie oameni: sovietici, popoarele țărilor comunității socialiste.în această zi însemnată a aniversării Romîniei socialiste, noi aducem un profund omagiu bărbăției și dîrzeniei comuniștilor romîni și tuturor patrioților care în anii de cruntă teroare. aflir»du-se în închisori, în lagăre de concentrare și în ilegalitate, au luptat eroic pentru răsturnarea regimului fascist și au pregătit poporul pentru insurecția armată.In condițiile ofensivei victorioase a Armatei Sovietice desfășurate pe pămîntul Romi- niei, comuniștii țării dv, sub conducerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și a tovarășilor săi, în zilele memorabile ale lui August 1944, au ridicat și condus forțele revoluționare ale țării și au răsturnat dictatura militaro-fas- cistă. (Aplauze). Armata romi- nă a întors armele împotriva hoardelor fasciste și împreună cu Armata Sovietică a luptat pentru alungarea armatelor fasCiste de pe teritoriul țării, iar apoi și dincolo de hotarele Romîniei, pină la victoria finală asupra fascismului.Sîngele vărsat de ostașii romîni și sovietici în luptele comune împotriva hitlerismu- lui a cimentat prietenia de nezdruncinat a popoarelor noastre frățești. (Aplauze).Ziua de 23 August 1944 a devenit ziua victoriei revoluției democratice antifasciste a poporului romîn, care s-a transformat, într-o revoluție socialistă.' partidul Comunist. din^Rominia, ,9ălăuzindu-se de învățătură marxist-Ieninistă, a întărit alianța clasei muncitoare cu țărănimea, a unit în jurul său toate forțele patriotice ale țării și le-a îndrumat pe calea socialismului. Socialismul a învins definitiv în orașele și satele Romîniei. O- rînduirea socialistă a schimbat nu numai înfățișarea țării dv, dar și pe oameni înșiși, a ridicat substanțial nivelul de trai al poporului muncitor.Despre aceste realizări a vorbit pe larg la această sesiune tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Iar ieri, vizi- tînd expoziția realizărilor economiei naționale a Romîniei, noi am avut posibilitatea să luam cunoștință în mod concret de succesele uriașe obținute în crearea bazei tehnico- materiale a socialismului. Numeroasele exponate ale expoziției reflectă în modul cel mai convingător succesele oamenilor muncii romîni în industrializarea socialistă, în transformarea socialistă și a- vîntul agriculturii, în dezvoltarea culturii naționale. Nu va fi exagerat dacă vom spune că expoziția dv. este un măreț
Cuvîntul tovarășului li Sien-nienDragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,Dragă tovarășe Ion Gheorghe Maurer,Tovarăși și prieteni,Se împlinesc 20 de ani de cînd marele popor romîn șî-a eliberat patria. Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Chineze este fericită că, la invitația dv., a putut să participe la sărbătorirea solemnă a acestei strălucite aniversări a dv., considerînd aceasta ca o mare cinste pentru ea.Permiteți-mi ca în numele Partidului Comunist Chinez, a guvernului Republicii Populare Chineze și a poporului chinez să vă transmit dv. și prin dv. Partidului Muncitoresc Romin, guvernului Republicii Populare Romîne și. poporului frate romîn cele mai călduroase felicitări și cele mai înalte considerațiuni. (A- plauze).La 23 August 1944, poporul romîn, sub conducerea Partidului Comunist din Romînia, în condițiile înaintării victorioase a Armatei Sovietice, a înfăptuit cu eroism insurecția armată, a răsturnat dominația fascistă proprie și străină existentă în țară, a instaurat puterea democrat- populară, deschizînd astfel o nouă eră în istoria Romîniei. Această glorioasă insurecție armată a întruchipat voința fermă a poporului romîn de. a lupta împotriva asupririi și exploatării. Poporul chinez a admirat și admiră foarte'mult

(ÂpUwe*.dv. ae baeorien. dm FoSe- tul de ricîcruLe pcpcrolm rv- 
— - - 1iui. Oasneofi nwnrfi dta țta4* ie ncMstre. meaduerre*partidelor lorte. merg ca iaereoere ae®- lip froct spre râScna cotna
ri tomului.Subliniem cu satisîscrie ■ i intre Uniunea Scriețăcâ s: Republica PcpoLarâ R~r-'~â a-a statornicit o strânsă re pe baza respectări: suret«- nitâții. egaLupi in dreptar, și ajutorată recipejc îoviri- șesc. (AMamei. r-.am«m-',en-n><r—: - ~ socialiste dezvoltă șâ perlecțic- r.eazâ toate formele de colaborare reciproci. ceea ce coc- stituie unul din factori: bocă- ritori ai întăririi forței rsarJ. noastre cccuuruzațî Uniunea Se’.netei Bepcilca Populară Rotnină rint uzate în lupta pentru pace, pentru lichidarea cotoEfalăssalui și asupririi imperialiste, pentru libertatea tuturor popoarelor asuprite. pentru rider-z socialismului asupra capitarif- mului. (Aphue).Imperialismul -preună cu aliații săi. încearcă să oprească înaintarea popoarelor spre victoria depLzâ asupra forțelor reaepunu războiului. Acțiuni agresive deosebit de primejdioase șfr- întreprinse in Asia de sud-esa în regiunea Marii Caraibilor, iar în prezent în Marea MedJ terană, în Cipru. Uniunea Sovietică. Celelalte țâri enrraî-c- te nu pot sta de-- parte atunci cînd este vorba de amenințarea libertății și securității țărilor socialiste și a popoarele r care au pășit pe calea dezvoltării independente.După cum se știe, șeful guvernului sovietic. Nichita Ser- gheevici Hrușciov, a exprimat în recentele sale cuvîntări. absolut clar hotărârea fermă a țării noastre de a sprijini și apăra de agresiunea imperialistă popoarele care luptă pentru Independența lor națională și pentru suveranitate.Dragi tovarăși,De ziua sărbătorii victoriei socialismului pe pămîntul ro- mînesc, primiți felicitările cordiale adresate de popoarele Uniunii Sovietice oamenilor muncii din Romînia frățească. (Aplauze).Vă urăm să desăvîrșiți mai curînd construcția socialismului 1 (Aplauze).Trăiască poporul romîn constructor al socialismului! (A- plauze).Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ! (A- plauze).Trăiască și să se întărească prietenia dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Romîne ! (Aplauze).

★Conducătorul delegației sovietice a dat apoi citire salutului Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. (Textul salutului se publică în pag. a VUI-a).
curajul de a lupta și de a cuceri victoria — acest spirit revoluționar al poporului frate romîn. (Aplauze).Cei 20 de ani de după eliberare sînt ani în care în înfățișarea Romîniei s-au petrecut schimbări fundamentale. Poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a obținut realizări strălucite în opera de construire a socialismului. Producția industrială și agricolă a înregistrat o uriașă creștere, iar nivelul de trai al poporului s-a ridicat în mod simțitor. Dintr-o țară înapoiată din punct de vedere economic, Romînia s-a transformat într-o țară socialistă cu industrie și agricultură dezvoltate. Acest lucru a dovedit din plin superioritatea incomparabilă a orînduirii socialiste și marea sa vitalitate.Realizările construcției socialiste din Romînia sînt indisolubil legate de orientarea justă a Partidului Muncitoresc Romîn, aplicată cu consecvență. Tovarășii romîni au spus pe bună dreptate: în făurirea edificiului socialist în țara sa, fiecare partid comunist trebuie, înainte de toate, să se bizuie pe propriile sale forțe, pe forțele propriului său popor. Faptele dovedesc că, a- plicînd cu fermitate o asemenea orientare, fiecare țară socialistă poate dezvolta în mod considerabil inițiativa și forța creatoare a maselor populare, poate accelera dezvoltarea construcției socialiste și, în a-

sâ aparlm s să imîă-
intemașecaje. Pamnul Co-prATSr- Poțxiare șipoporul rtanri se ci_â usescțxâor reciproce cmtre paru- <50 fr*te$u si țirue îriîesti.cu claritate in De- cura^le din 1157-1»?. Stn- tesn profund coevinsi că marea unitate a popoarelor țărilor socialiste $i a comuniștilor din toate țările se va dezvolta cu siguranță pe mai departe, pe baza marxism-'.erănii- mului și a in iernați onalismu-

Cm intui tovarășului Otakar Simunek
Stimate tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,Stimați tovarăși deputați, Prieteni romîni,Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al guvernului R. S. Cehoslovace și al întregului nostru popor muncitor să vă transmit dv., și prin dv. poporului frate romîn, salutări tovărășești și sincere felicitări cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a eliberării țării dv. (Aplauze).Anul 1944 a însemnat intr-adevăr un aport istoric în faza finală a luptei cu fascismul în Europa, caracterizată prin înaintarea victorioasă a armatelor sovietice și prin insurecții armate populare care au fost conduse de partidele comuniste și au concentrat toate forțele antifasciste.23 August 1944 a avut o importanță fundamentală pentru destinele oamenilor muncii din Romînia.Poporul romîn, sub conducerea partidului său comunist, a pus definitiv capăt regimului fascist In acest fel au fost create premizele în vederea înlăturării asupririi de clasă și unor adinei prefaceri politice, economice și sociale.Realizările obținute sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn după eliberare în industrie și agricultură, în dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii, precum și în ridicarea nivelului de trai al populației sînt o dovadă a marii vitalități a ideilor marxism-le- ninismului, a spiritului de abnegație și a capacităților poporului romîn, precum și a însemnătății colaborării strînse dintre țările socialiste. Poporul romîn și-a trasat sarcini îndrăznețe a căror îndeplinire a dus la transformarea profundă a înfățișării întregii dv. țări. Ne bucurăm sincer de aceste succese ale dv.Cea de-a 20-a aniversare a eliberării, sărbătorită anul a- cesta de poporul Romîniei și de alte țări socialiste, iar anul viitor și de popoarele Cehoslovaciei și Ungariei-, ne amintește de un moment istoric decisiv, de mare însemnătate nu numai din punct de vedere al fiecărei țări în parte, ci și din punct de vedere internațional. In acești 20 de ani am putut întotdeauna să ne sprijinim pe forța Uniunii Sovietice, care apără popoarele noastre în fața puterilor imperialiste, pe colaborarea multilaterală cu Uniunea Sovietică, pe colaborarea frățească cu celelalte țări socialiste. De aceea, cu acest prilej, ne dăm seama încă o dată de justețea și vitalitatea principiilor internaționalismului socialist pe baza cărora se înfăptuiește colaborarea noastră reciprocă și oare ne unesc îji- tr-o singură forță puternică și de neînvins. (Aplauze).Anii de luptă pentru victoria socialismului sînt în același

var-fcsu- Gnecrție Gnscrțâr--Dej • (AH**>**-Tră_xscă namacul £ earaje-

$: de nezdruncinat dmtre poporul chinez șt poporul romin ! (Aplaue).Trăiască unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale! (Aplauze).Trăiască pacea în lume ’ (A- plauze).

timp ani de luptă asiduă pentru pace și coexistență pașnică între statele cu orânduiri sociale diferite. In această luptă, Republica Populară Romîn ă stă alături de Uniunea Sovietică și de alte țări socialiste, obținînd în comun succese însemnate. Manifestările de re- vanșism din Germania occidentală, ultimele evenimente din Asia de sud-est, acțiunile dușmănoase împotriva Cubei dovedesc limpede necesitatea arzătoare a luptei sistematice împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru rezolvarea pașnică a problemelor litigioase, pentru asigurarea securității îtn lume.Dragi tovarăși,Prietenia dintre popoarele noastre, unitatea de luptă dintre forțele revoluționare din ambele noastre țări au o veche tradiție. Cu recunoștință ne aducem aminte de participarea ostașilor romîni la eliberarea Cehoslovaciei. Cu a- dînc respect se închină poporul nostru memoriei multor fii ai poporului romîn care și-au jertfit viața pe pămîntul țării noastre. (Aplauze).Transformările istorice, petrecute în acești 20 de ani, au creat, de asemenea, o bază nouă și mari posibilități pentru dezvoltarea nemaicunoscută a colaborării dintre ambele noastre țări în toate domeniile. Această colaborare a- jută la întărirea relațiilor de prietenie dintre popoarele noastre și la rezolvarea reciprocă a importantelor probleme ale dezvoltării țărilor noastre. Marea însemnătate pe care o are pentru ambele țări colaborarea economică reciprocă este dovedită nu numai de volumul schimbului de mărfuri, ci și de colaborarea în construirea unor importante uzine. ’Tovarăși,Vom face totul ca relațiile economice, precum și cele culturale dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Romînă să se dezvolte și pe viitor cu succes în interesul popoarelor țărilor noastre. (Aplauze).Permiteți-mi să urez în încheiere Partidului Muncitoresc Romîn, conducerii sale, dumneavoastră^ tovarăși deputați. și întregului popor romîn multe și noi . succese în construcția socialismului. Avem țeluri comune în lupta pentru victoria păcii și a socialismului în lume. Unitatea de nezdruncinat â țărilor socialiste și a întregii mișcări comuniste internaționale pe baza marxism-leninis- mului, coeziunea tuturor forțelor antiimperialiste constituie o condiție de seamă in vederea atingerii acestor țeluri mărețe. (Aplauze).Trăiască Partidul Muncitoresc Romin, inspiratorul și organizatorul succeselor poporu-

Cmatd trarâuhi

Cto » oe acz îs -r=X câen-SoTjfC» a perios icc- șejer pry&are paorjoCice Hcrr-np« tu ahoe-«b : Lori-cerea locer- cacâ a PartJtriaai Cor- xmî» săfascos^â s. să â-ăr-te
Această TKSorae. cupă ax de lupcâ de clasă a proLetaria&:- hxi merir.. a inscr-s un nou capi»! In îsicr-a poporului romin. a desen» drumul unor profunde Transformări revoluționare. Romînia ca și Polonia și alte țări frățești, a pășit pe calea socialismului, progresului și păcii, a devenit o parte a sistemului mondial socialist.Ne bucurăm de succesele uriașe obținute de poporul muncitor din Romînia în ultimii 20 de ani sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn. Realizările dv. sînt și ale noastre. Poporul romîn poate, pe drept cuvînt, să se mîndrească cu rezultatele muncii sale desfășurate în cadrul orînduirii socialiste.Se întărește an de an economia dv.; venitul național în continuă creștere permite dezvoltarea rapidă, continuă, a economiei și culturii și ridicarea sistematică a nivelului de trai al populației. Privind în urmă, îți dai seama cît de importanți au fost acești 20 de ani, ce cale lungă a străbătut poporul romîn în condițiile dezvoltării socialiste.Noi, polonezii, am sărbătorit, de asemenea, nu de mult, a XX-a aniversare a Poloniei Populare și am făcut cu această ocazie bilanțul realizărilor noastre.In timpul puterii populare am înfăptuit, ca și dv., transformări economice și sociale fundamentale. Am reconstruit economia, orașele și satele noastre, distruse de război. Producția industrială a Poloniei a crescut în această pe-

Cuvîntul tovarășului Lazăr Kolisevski
Dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,Tovarășe și tovarăși deputați ai poporului,Permiteți-mi, înainte de toate, să vă transmit dv. și poporului Republicii Populare Romîne frățești cele mai cordiale felicitări din partea Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a președintelui Republicii, tovarășul Tito,,a guvernului și popoarelor Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, cu prilejul sărbătoririi jubiliare a celei de-a 20-a aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.Totodată, permiteți-mi să mulțumesc Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat ’și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne pentru amabila invitație ca delegația iugoslavă de partid șh de .stat. să ■ participe. la această lestivitate. Sîntem bucuroși că avem posibilitatea ca împreună cu poporul frate romîn să cinstim această mare sărbătoare, care marchează nașterea și dezvoltarea Romîniei ca stat socialist. Acum 20 de ani forțele antifasciste, conduse, de Partidul Comunist din Romînia, s-au ridicat la arme, în București, Ploiești, Valea Prahovei și. în alte regiuni, a- ducînd , o contribuție considerabilă nu numai la propria eliberare națională,; ci și la victoria comună a coaliției antihitleriste, asupra celor mai întunecate forțe pe care le^a cunoscut istoria .modernă. . (A- plauze).Popoarele iugoslave acordă o înaltă prețuire -participării și jertfelor pe care poporul romîn le-^a dat în lupta împotriva fascismului.Popoarele din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia cunosc, de asemenea, succesele și rezultatele mari obținute de poporul romîn- în-construirea

frrodsieL Haniolka
cq K:aa;-a antebe- CQ&jrerai al IV-Iea al M-nc.:c.-esc Unit Pruzragx care desfășurat în acest ar_ a trasat directivele âezvcc^rii continue a con- 
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nrostrâ.In perioada în care țările -na»--» a-j fod coocuse de pu- —ară. prietenia tra- atrci ă dintre popoarele ro- -rin k primez, s-a adinei: și tataie, a căpătat un coc- t_nc.: nou « txxgan constituindtr.e:«z_ci ș: frățîeă in cadrul La— Jr «telur socaLsie.reiapi de colaborare dmzre ncastre și-au gă-Sut expresia in Tratatul po- . roo-rocnin ce prietenie, colaborare ș. a; uter reciproc, a dre. a 15-a aniversare am săroător.t-o anul acesta_Realozânie Po^oei și Romi- njc in opera de construire a anra."am^.ui creează o bază w: ^rgă pentru dezvoltarea sistematică a rriațiilor eccoccnx», per.tr- adincîrea cDlaborăr.î multilaterale dintre cele două țări.Relațiile noastre cocnerciale, ecotxxnice și culturale, care se dezvolt cu succes, se caracterizează prinîr-un înalt ritm de dezvoltare. Capăîă iot mai multă importanță colaborarea economicâ și tehnico- șriințîfieă.Popoarele Poloniei și Romi- niei, bazîrdu-se pe ideile mar- xism-leninismului, își aduc contribuția la realizările sistemului mondial socialist, care au fost începute de prima țară a socialismului — Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Poporul polonez și poporul romîn își aduc contribuția la lupta pentru pace, izolarea forțelor agresive imperialiste ale războiului rece, la izbînda principiilor coexistenței pașnice, la victoria socialismului.Acestei cauze mărețe îi servește unitatea, prietenia, colaborarea țărilor socialiste și solidaritatea lor cu toate forțele progresului și păcii din lume.Dragi tovarăși și prieteni,Astăzi, cu prilejul sărbătorii naționale a dv., a sărbătorii Republicii Populare Romîne, vă urăm dv., întregului • popor romîn și avangărzii sale — Partidului Muncitoresc Romîn, Comitetului, său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, mari și continue realizări pe drumul construcției socialiste, dezvoltării și înfloririi Republicii Populare Romîne, noi succese în lupta pentru menținerea pă-cii și a colaborării între popoare. (Aplauze).
socialismului. La expoziția realizărilor Romîniei socialiste pe care am vizitat-o ieri, cu multă atenție, am avut ocazia să cunoaștem măcar o parte a marilor realizări obținute de poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în cei 20 de ani care au'.trecut, dezvoltînd în ritm rapid și cu entuziasmul oamenilor muncii, economia, cultura, învățămîntul, sănătatea și < toate celelalte domenii ale. vieții. Noi ne bucurăm sincer de succesele dumneavoastră care constituie o bază sigură'pentru dezvoltarea și mai puternică, tot mai rapidă, pentru înflorirea țării dumneavoastră și bunăstarea oamenilor muncii din Republica Populară Romînă. Popoarele iugoslave vă urează să obțineți cele mai mari succese pe acest- drum. (Aplauze).Tovarășe și tovarăși.Pe lîngă solidaritatea socialistă," Romînia și Iugoslavia sînt legate și prin relații de prietenie tradițională și de bună vecinătate. în ultimii ani relațiile dintre (țările noastre se. dezvoltă permanent în-linie ascendentă, fiind create condiții mult mai favorabile pentru' dezvoltarea multilaterală pe mâi departe a colaborări i folositoare pentru1 ambele părți.' Au fost obținute rezultate considerabile în domeniu 1 colaborării economice, cpltu- i ăl-șțiințifice și al învățămîn- tului, se întăresc legăturile 'și colaborarea dintre organizațiile sociâl-politice. Se creează condiții favorabile pentru con- tacte mai largi și cunoașterea reciprocă a popoarelor celor două țări ale noastre socialiste vecine.Vizita tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în Iugoslavia în luna noiembrie 1963. precum și recenta întîlnire a tovarășilor Dej și Tito la Timișoara constituie o reflectare a nivelului atins in relațiile prietenești și înțelegerea reciprocă.. în'cadrul acestor dis

cuții s-a ajuns la un acord deplin pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării reciproce și s-a constatat o mare apropiere și identitate a pozițiilor în cele mai importante probleme. Intîlnirile celor mai inalți conducători ai celor două țâri ale noastre au dat un nou impuls dezvoltării și mai puternice a colaborării reciproce în toate domeniile, pentru care există nu numai condiții, ci și posibilități nefolosite deosebit de largi. Pe a- ceastă linie acordăm o deosebită importanță construirii în comun a obiectivului gigantic de la Porțile de Fier, care va deveni fără îndoială un simbol specific al prieteniei și un exemplu de colaborare egală în drepturi, de bună vecinătate (Aplauze).Tovarășe și tovarăși ! Permiteți-mi la sfîrșit să mă refer pe scurt și la unele din ultimele evenimente din lume.în vremea noastră, socialismul a devenit un proces mondial, care nu mai cunoaște granițe, care a pătruns în toți porii societății omenești și se afirmă sub diferite forme. In actualele condiții de predominare a socialismului ca sistem social și de trecere a unui număr mai mare de țări recent eliberate pe drumul dezvoltării socialiste și democratice, numai eforturile sporite în scopul dezvoltării, pe mai departe economice, social-poli- uce și culturale a țărilor socialiste, dezvoltării pe mai departe a democrației socialiste, precum și democratizării tuturor relațiilor, vor asigura ca țările socialiste să de- VÎnâ un factor și mai hotărâtor in relațiile internaționale și ca socialismul, prin forța exemplului, să-și manifeste și mai deplin superioritatea.In decursul ultimilor ani sintem martorii slăbirii încordării internaționale, ai creșterii și întăririi forțelor păcii și luptei popoarelor pentru libertate, independență și relații internaționale bazate pe egalitate in drepturi. O depli
Cuvîntul tovarășului Kim IrStimate tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,Dragi tovarăși și prieteni,Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, precum și al întregului popor coreean să transmit Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, guvernului Republicii Populare Romîne, precum și întregului popor romîn, salutul de sinceră prietenie și felicitările cele mai calde, cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei — glorioasa sărbătoare națională a poporului frate romîn. (A- plauze).Acum 20 de ani, luînd arma în mîini, prin lupta dîrză si eroică pentru răsturnarea guvernului de dictatură fascistă militară și pentru zdrobirea cotropitorilor germani-fasciști de pe teritoriul său, poporul romîn a obținut eliberarea sa națională. Eliberarea Romîniei de sub jugul fascist este o victorie strălucită obținută de poporul romîn sub conducerea comuniștilor romîni, în lupta lor îndelungată și sfîntă pentru eliberarea și independența națională.In cei 20 de ani care au trecut, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, preluînd puterea în mîinile sale, poporul romîn a obținut mărețe realizări în înfăptuirea revoluției socialiste și în construirea socialismului.In acest timp, poporul romîn a lichidat înapoierea moștenită de la regimul trecut și a înfăptuit mari transformări revoluționare în toate domeniile de activitate politică, e- ccnomică, culturală etc.Ca urmare, poporul romîn și-a transformat patria într-un stat industrial-agrar socialist dezvoltat.Astăzi, mai mult ca oricînd, poporul romîn este strîns imit în jurul Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. (Aplauze). Această coeziune și unitate este factorul principal al tuturor victoriilor obținute de poporul romîn.Poporul romîn, strîns unit în jurul Partidului Muncitoresc Romîn, manifestă un înalt entuziasm politic și abnegație patriotică pentru traducerea în viață a liniei juste indicate de partid în construcția economică.Deși delegația noastră a stat numai cîteva zile în țara dv., totuși, vizitînd fabrici, uzine, întreprinderi și gospodării a- gricole de stat și colective, ea a fost puternic impresionată de succesele strălucite obținute în toate domeniile economiei naționale.Noi am văzut o puternică industrie națională romînă, înzestrată cu instalații moderne și cu cea mai nouă tehnică, am văzut o agricultură socialistă bogată și modernă, care a prins rădăcini puternice pe pămîntul Romîniei și care se dezvoltă sănătos.Pretutindeni pe unde am fost noi, peste tot am văzut di

nă afirmare trăiește politica de coexistență pașnică activă singura alternativă a războiului, singura cale reală a rezolvării problemelor contemporane în lume și asigurării unei dezvoltări progresiste continue.Cu toate aceste tendințe pozitive încă nu au încetat să acționeze forțele reacționare și agresive care prin faptele lor negative amenință cuceririle pozitive obținute cu multă trudă. Evenimentul întimplat recent în Golful Tonkin, evenimentele din Cipru și Congo indică prezența permanentă a unor elemente agresive periculoase în relațiile internaționale, încercarea de a se întoarce din nou la politica de presiuni și forță, pentru impunerea unor soluții unilaterale.Asemenea acțiuni, pline de consecințe extrem de grave, nu pot fi cu nimic justificate. De aceea astăzi este necesară o vigilență sporită și coeziunea tuturor forțelor păcii, al căror interes unic este de a opune rezistență comună unor asemenea acțiuni agresive.Cele două țări socialiste ale noastre, precum și celelalte popoare și forțe iubitoare de pace din lume își aduc deplina lor contribuție la lupta pentru pace, coexistență și socialism. (Aplauze).Felicitîndu-vă încă o dată cu prilejul acestei sărbători festive urez poporului frate romîn noi și mari succese în lupta lui pentru construirea socialismului și făurirea uriui viitor mai frumos. (Aplauze).Trăiască Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ’,(A- plat^ee).Trăiască Republica Populară Romînă ! (Aplauze).Trăiască prietenia dintre popoarele vecine din Republica Populară Romînă și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia! (Aplauze).

rect viața.plină de fericire oferită poporului romîn de către partid și guvern și ne-am convins că întregul popor iubește și stimează nemărginit partidul, guvernul și pe conducătorul, său. (Aplauze).De asemenea, am văzut aspecte din lupta dîrză pe care o desfășoară toți într-un suflet și într-un gînd pentru traducerea în viață a politicii și a liniei partidului. Toate acestea ne-au entuziasmat.Invingînd toate greutățile și bazați pe experiența acumulată, dv. ați pășit înaripați pe drumul larg, desfășurînd mai activ și mai cu curaj construirea socialismului în toate domeniile de activitate națională.Cauza dv. este justă, drumul pe care mergeți dv. este larg, și nici o forță nu va putea opri marșul victorios al poporului romîn. (Aplauze).Politica industrializării, urmată perseverent de Partidul Muncitoresc Romîn, este linia cea mai justă ce oglindește năzuințele de înalt patriotism si putere revoluționară ale oamenilor muncii din Romînia. care vor să transforme țara lor într-un puternic stat industrial socialist. (Aplauze). A- ceasta corespunde pe deplin nu numai intereselor naționale ale poporului romîn, ci și tuturor intereselor întregului lagăr socialist. (Aplauze).Prin succesele obținute în construirea economiei sale, poporul romîn demonstrează nu numai superioritatea regimului socialist victorios, ci contribuie și la întărirea puternicelor forțe ale lagărului socialistDe asemenea, prin stăruința neîntreruptă de a dezvolta relații de prietenie și colaborare între toate statele frățești, pe baza principiilor de independență, suveranitate, egalitate, neamestec în treburile interne, respectarea integrității teritoriale, ajutor reciproc tovărășesc, poporul romîn contribuie mult la cauza unității lagărului socialist, la întărirea unității lagărului socialist. (A- plauze).Poporul coreean se bucură ca de propriile sale succese de toate succesele obținute de poporul frate romîn sub conducerea Partidului Muncitoresc Romm și urează sincer noi victorii în lupta dreaptă a poporului romîn pentru industrializarea socialistă a țării sale. Noi sîntem ferm convinși de aceasta. (Aplauze).Dragi tovarăși și prieteni.Relațiile de prietenie și colaborare statornicite între Coreea și Romînia se dezvoltă continuu pe bază principiului internaționalismului proletar și corespund intereselor celor două popoare ale noastre, precum și intereselor comune ale lagărului, socialistPopoarele ambelor noastre țări, prin năzuința lor comună
(Continuare in pag. a IV-a)



A XX-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII ROMÎNiEI DE SUB JUGUL FASCIST

Saluturile conducătorilor delegațiilor de partid și de stat
din țările socialiste frățești

(Urmare din -pag. a IlI-a)pentru cauza clasei muncitoare internaționale și pentru transformarea cît mai repede a țărilor lor în state industriale puternice socialiste, sînt tot mai strîns unite, se înțeleg tot mai bine, se simpatizează și se sprijină reciproc. (Aplauze).Poporul coreean nu uită a- jutorul sincer acordat de poporul frate romîn, atît în timpul războiului trecut de eliberare a patriei împotriva a- gresiunii imperialismului american pentru libertate și independență, cît și în perioada postbelică pentru reconstruirea economiei naționale.Folosind acest prilej, îngăduiți-mi să exprim încă o dată poporului romîn recunoștință adîncă pentru ajutorul nepre
Cuvîntul tovarășului Hermann MaternStimate tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,Dragi tovarăși și prieteni,Am dat cu plăcere curs invitației Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Populare Romîne de a participa la festivitățile organizate cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.Cu ocazia acestei mari sărbători vă transmitem dv. și tuturor oamenilor muncii r.o- mîni cele mai cordiale felicitări și salutări frățești din partea Comitetului Centrai al Partidului Socialist Unit din Germania, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Democrate Germane, a Frontului. Național al Germaniei democrate și.a întregii populații din Republica Democrată Germană. (Aplauze).In Republica Populară Romînă au avut loc,, de la eliberarea de sub fascism de către glorioasa Armată Sovietică și toate forțele patriotice ale poporului romîn, mari schimbări în toate domeniile vieții sociale.într-o perioadă scurtă a fost înlăturată înapoierea industrială a vechii Romînii și a fost creată o industrie socialistă dezvoltată.Transformarea socialistă a agriculturii a fost Încheiată deja în anul 1962.In domeniul construcției de locuințe, pe tărîmul științei și culturii și în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii romîni au putut, de asemenea, să fie obținute succese însemnate.Acestea constituie o mărturie incontestabilă că un popor poate să obțină prin desfășurarea forțelor sale creatoare și prin folosirea superiorității relațiilor de producție socialiste, sub conducerea partidului marxist-leninist al clasei muncitoare, realizări minunate.Oamenii muncii din Romî- nia, la fel ca și cei din Republica Democrată Germană și din celelalte țări socialiste, au putut obține succese datorită faptului ca existența comunității socialiste și în special a Uniunii Sovietice asigură pacea, o ajutorare socialistă și sprijin reciproc frățesc.Populația Republicii Democrate Germane felicită din toată inima poporul romîn pentru marile cuceriri obținute în dezvoltarea Republicii Populare Romîne. (Aplauze).Oamenii muncii din Republica Democrată Germană vor sărbători ei înșiși în curînd cea de-a 15-a aniversare a luptei lor pline de succes pentru construirea socialismului, asigurarea păcii și pentru soluționarea problemei naționale a poporului german.Republica Democrată Germană și Republica Populară Romînă luptă împreună cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste pentru menținerea păcii, dezarmarea generală și totală și pentru aplicarea principiilor coexistenței pașnice între state cu sisteme sociale diferite.Nouă, tuturor, ne este cunoscut că astăzi pericolul principal pentru pace în Europa pornește de la politica imperialiștilor și revanșarzilor vest-germani, care în străduința lor de a obține arme ato

Cuvîiitul tovarășului Kallai Gyula
Onorată Mare Adunare Națională,Stimați tovarăși delegați, Dragi prieteni,Pentru delegația noastră constituie o bucurie și o cinste deosebită faptul că din însărcinarea partidului, guvernului și poporului nostru putem să reprezentăm poporul muncitor ungar la cea de-a XX-a aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist, la cea mai mare sărbătoare a poporului muncitor romîn. Permiteți-mi cu acest prilej să vă transmit dv., Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, poporului munci

cupețit acordat poporului coreean. (Aplauze).Poporul coreean va stărui continuu și în viitor pentru întărirea prieteniei și coeziunii cu poporul frate rpmîn. De a- semenea, va depune toate eforturile sale pentru apărarea unității și coeziunii lagărului socialist, pentru unitatea mișcării comuniste internaționale. (Aplauze).încheind, urez glorie și tot mai multe succese în muncă mai departe poporului frate romîn. (Aplauze).Trăiască prietenia și coeziunea dintre poporul coreean șl poporul romîn ! (Aplauze).Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej ! (Aplauze).Trăiască Republica Populară Romînă ! (Aplauze).

mice au devenit forța cea mai agresivă și aventuristă din Europa.înlăturarea acestui focar de încordare cere imperios- ca, în sfîrșit, după 20 de ani de la terminarea celui de-al II-lea război mondial să se încheie un tratat de pace german»Pe baza acestuia trebuie să aibă loc, de asemenea, transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber, ca unitate politică de sine stătătoare și care nu aparține de Republica de la Bonn.Aceste măsuri, după cum se constată pe bună dreptate în Declarația comună a delegațiilor de partid și guvernamentale ale Republicii Democrate Germane și Republicii Populare Romîne, sînt ,,o necesitate vitală pentru consolidarea păcii în Europa și pentru securitatea popoarelor, inclusiv a poporului romîn și a poporului, german”. ■Trațatul de prietenie, asistență mutuală și colaborare încheiat la 12 iunie 1964 între Republica Democrată Germană și Uniunea Sovietică constituie o contribuție importantă la consolidarea păcii în Europa.Inviolabilitatea granițelor de stat ale Republicii Democrate Germane, garantate prin tratat, este unul din factori: de bază ai securității europene, care interesează toate țările socialiste și forțele iubitoare de pace din Europa.Faptul că utilitariștii și revanșarzii de la Bonn continuă să ridice pretenții asupra teritoriilor altor state și își intensifică eforturile pentru a obține dreptul de a dispune de arme atomice, în special în cadrul așa-numitelor forțe nucleare multilaterale ale N.A.T.O., demonstrează necesitatea că statele socialiste și toate forțele iubitoare de pace să nu-și slăbească eforturile pentru înfrînarea imperialismului vest-germa>n, pentru a riposta hotărît acestei permanente amenințări a păcii.Republica Democrată Germană, credincioasă obligațiilor ei, va depune în continuare, împreună cu celelalte state socialiste, toate eforturile pentru menținerea păcii și aplicarea principiilor coexistenței pașnice.Republica Democrată Germană este interesată în mod permanent în adîncirea multilaterală a colaborării între popoarele noastre.Ne preocupă adînc, de asemenea, întărirea relațiilor în întregul sistem al colaborării socialiste internaționale și unitatea forțelor socialiste.Este marea noastră datorie de a face totul pentru a apăra unitatea comunității țărilor socialiste și a mișcării comuniste internaționale și de a zdrobi toate atacurile asupra celei mai mari cuceriri a luptei noastre comune.Vă dorim, dragi prieteni, să obțineți sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn noi și mari succese în construcția victorioasă a socialismului. (A- plauze).Trăiască poporul romîn și forța sa conducătoare revoluționară — Partidul Muncitoresc Romîn ! (Aplauze).Trăiască prietenia dintre Republica Democrată Germană și Republica Populară Romînă ! (Aplauze).Trăiască socialismul și pacea în întreaga lume ! (A-plauze).
tor frate romîn, salutul tovărășesc, frățesc și urări de bine din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, a Guvernului Revoluționar Muncitoresc- Țărănesc și din partea întregului popor ungar. (Aplauze).în urmă cu 20 de ani, glorioasele Armate Sovietice, pășind pe pămîntul Romîniei, au dat noi lovituri armatelor hi- tleriste, făcînd posibilă răsturnarea dictaturii fasciste anto- nesciene de către forțele patriotice ale poporului romîn sub conducerea Partidului Comunist. Diviziile romîne au participat cu eroism la alungarea cotropitorilor germani nu 

numai din Romînia, ci și de pe teritoriul Ungariei. Oamenii muncii din Romînia eliberată și-au luat soarta în propriile lor mîini, au creat puterea populară și au trecut cu fermitate pe drumul istoric al construirii socialismului, și mer- gînd pe acest drum, în timp de 20 de ani au creat o țară nouă, socialistă, care dispune de o industrie dezvoltată, de o agricultură înfloritoare și de o cultură înaintată.Familia mare a popoarelor socialiste și, în cadrul acestora, și poporul ungar, privesc cu cea mai mare simpatie, recunoștință și bucurie rezultatele pe care poporul romîn le-a obținut după eliberare sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn.Crearea marii industrii moderne, Hidrocentrala de la Bi- caz, Combinatul chimic de la Borzești, Rafinăria de la Brazi, Fabrica de autocamioane Steagul roșu, Fabrica de tractoare de la Brașov, combinatele modeme de industrializare a lemnului — transformarea socialistă a agriculturii, rezultatele obținute pe tărîmul mecanizării a- griculturii, transformarea unei părți importante a luncii inundabile a Dunării în terenuri productive, construcțiile de locuințe de proporții impunătoare, construirea minunatelor locuri de odihnă de pe litoral, ridicarea importantă a nivelului de trai al populației reprezintă tot atîtea mărturii ale energiei creatoare a poporului romîn eliberat. (Aplauze).în cele două decenii care au trecut, popoarele noastre, în sfîrșit. s-au regăsit. Sîntem
Cuvhitul tovarășului Ivan Mitahov

Scumpi tovarăși și prieteni,încerc o -mare bucurie ca din însărcinarea și’ în numele Comitetului Centra! al Partidului Comunist Bulgar, al guvernului Republicii Populare Bulgaria și al întregului popor bulgar să vă transmit dv. și prin dv. poporului frate romîn cele mai cordiale salutări și urări cu prilejul celei de-a XX-a aniversări remarcam. ?a eliberării țării dv. de subrobia tas«stă și capiitalic*^(ApUoze).întregul pooor buiugar sebucură din toată iniima cerealizările eroice pe aire po-porul romin. sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin. ie-a obținut în muncă într-o perioadă istorică scurtă, trans- formînd Romînia de altă dată, moșierească și dependentă de voința țărilor imperialiste, într-un stat socialist dezvoltat și înfloritor, cu o industrie modernă, cu o agricultură socialistă, o cultură și bunăstare a poporului în plin avînt. Noi salutăm eforturile nobile ale poporului romîn în lupta pentru pace, dezarmare și colaborare internațională.Oamenii muncii din țara noastră, ca vecini și prieteni credincioși, nu numai că se bucură sincer, dar împreună cu dv. se mîndresc pentru succesele multilaterale ale Republicii Populare Romîne, obținute în decursul celor două decenii. Succesele dv. ne conving că nu este departe ziua cînd deasupra Romîniei populare, precum și deasupra celorlalte țări socialiste va străluci soarele comunismului — visul secular al popoarelor. (Aplauze).între popoarele bulgar și romîn există o prietenie de veacuri, scumpă pentru fiecare inimă de bulgar. Această prietenie este legată de luptele celor două popoare ale noastre cu dușmanii comuni, de participarea poporului romîn, alături de insurgenții bulgari și de marele popor rus, la eliberarea Bulgariei de sub robia turcească de cinci secole. însă, această prietenie a fost înăbușită și îngrădită de regimurile burghezo-capitaliste din Bulgaria și Romînia. Acum ea se
Cuvîntul tovarășului Manush Myftiu

Dragi tovarăși și tovarășe,Permiteți-mi ca, de ziua măreței sărbători, cea de-a XX-a aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist, să aduc poporului frate romîn, Partidului său Muncitoresc, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Populare Romîne salutările cele mai fierbinți ale Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, Prezidiului Adunării Populare, guvernului Republicii Populare Albania și ale întregului popor albanez.Poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în lupta sa pentru cîștigarea, menținerea și consolidarea libertății și pentru construirea socialismului, a obținut mari victorii. Făcînd față cu succes diferitelor obstacole și greutăți el și-a dezvoltat continuu economia, cultura socialistă și a ridicat nivelul său de trai.Poporul albanez se bucură din toată inima pentru aceste succese, acordîndu-le o înaltă 

indestructibil legați prin principii și scopuri comune. Sîntem membrii unei familii mari și de aceea la această sărbătoare mare a poporului romin împreună cu dv. se bucură și sărbătoresc toți prietenii dv. adevărați. și astfel și poporul frate ungar. (Aplauze).în darea de seamă, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a vorbit despre acele sarcini mărețe a căror rezolvare va avea loc în cel de-al treilea deceniu al existenței Rcmîniei socialiste. Convingerea noastră este că realizarea acestor planuri mărețe vă va :-".tări nu numai pe dv., ne va întări și pe noi. întreaga comunitate socialistă, forțele păcii și progresului. (Aplauze).Cu ocazia acestei mari sărbători a patriei dv„ perm: teți-mi, dragi tovarăși, să vă transmit încă o dată salutul fierbinte, frățesc al oamenilor muncii ungari, să vă doresc noi succese și fericire in m_r ca istorică pe care o duce*.; pentru înflorirea patriei dv. (Aplauze).Trăiască și înflorească și să obțină noi și mari succese Republica Populară Rotnină =. poporul frate romîn (Aplauze' sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin și a Comitetului său Central in frunte cu tovarășul Gheorghe Ghecr- ghiu-Dej ! (Aplauze).Trăiască și înflorească prietenia frățească dintre popoarele noastre ! (Aplauze).
manifestă liber și înflorește tot mai mult pentru fericirea popoarelor noastre coeeosr_- tent cu dezvoltarea lornă pe calea construirii vieții noi.Cea de-a XX-a aniversare a eliberării Romîniei, precum și cea de-a XX-a aniversare a 
i evoluției socialiste in Bulgaria. ce urmează să aibă kc în curînd. constituie în aceîaș. timp 20 de ani de a tradițiocalei poetemi W2- garo-rof+mp pe care mareL* al wpKxri nsstfv Gbesc- ghi Drnstrov. a cesKzart-« -un mare capital national pentru popoarele bulgar și romin*. (A- p lăuze). ta este întruchipată •n Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Populară Romînă, care a deschis calea spre o strinsă colaborare politică, economică și culturală între ele în perioada celor 20 de ani ce s-au scurs și care dă deja rezultate pozitive.Prietenia dintre popoarele noastre, bazată pe mărețele principii ale marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar, precum și prietenia noastră cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste constituie un factor esențial pentru dezvoltarea neîntreruptă a popoarelor noastre pe drumul socialismului și joacă un rol hotărîtor pentru întărirea lagărului socialist, pentru întărirea păcii și a colaborării internaționale.Tiăiască harnicul și talentatul popor romîn, luptător neobosit pentru o viață nouă în patria sa, constructor al socialismului și luptător pentru pacea între popoare ! (Aplauze).Trăiască încercatul conducător al poporului romîn — Partidul Muncitoresc Romîin și Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ! (Aplauze).Trăiască și să se întărească prietenia și unitatea cu Uniunea Sovietică și celelalte țări frățești din comunitatea socialistă ! (Aplauze).Trăiască în veci prietenia de nezdruncinat bulgaro-romînă ! (Aplauze).

apreciere și vă exprimă sentimentele sale de solidaritate internaționalistă, în lupta dv. permanentă pentru construirea socialismului, pentru întărirea multilaterală a patriei dv.Cele două popoare ale noastre au fost legate printr-o veche prietenie. Oamenii progresiști romîni au sprijinit și ajutat patrioții noștri ai Renașterii. Această prietenie a căpătat un caracter și un conținut nou în lupta popoarelor noastre împotriva fascismului și pentru construirea socialismului.Atît în zile bune cît și în sile grele, poporul albanez a manifestat un profund respect pentru poporul romîn. Poporul albanez și partidul său al muncii vor depune toate eforturile ca prietenia și legăturile frățești cu poporul romîn și cu Partidul Muncitoresc Romîn, să crească și să se dezvolte și pe mai departe pe calea marxist-leninistă (Aplauze). Numai o astfel de prietenie slujește intereselor popoarelor, socialismului, și numai 

aceasta este în stare să reziste chiar și celor mai grele încercări.Partidul nostru a luptat întotdeauna și luptă cu consecvență pentru întărirea unității marxist-leniniste a lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale, pentru menținerea păcii și victoria socialismului. Luptînd pentru aceste scopuri nobile, Partidul nostru se opune cu hotărîre politicii și actelor agresive ațîțătoare la război ale imperialismului. Imperialiștii, în frunte cu cei americani și u- neltele* lor își arată din ce în ce mai arogant intențiile lor diabolice de a dezbina lagărul socialist, de a-1 sfărîma, de a înăbuși revoluția și de a dezlănțui războiul. Atacul armat. săvîrșit de imperialiștii americani împotriva Republicii Democrate Vietnam, care constituie un act dintre cele mai periculoase și criminale, amenințările și provocările continue împotriva Cubei, intervențiile lor pentru înăbușirea luptei de eliberare națională din țările Asiei, Africii și Americii Latine și în alte părți ale lumii, arată adevărata față a imperialismului, smulgînd masca iubirii de pace pe care încearcă s-o îmbrace imperialismul, propagandiștii săi zeloși.Poporul nostru se solidarizează cu lupta justă a poporului frate vietnamez și cu toate popoarele care luptă pentru a C'Știga și apăra libertatea. Noi sîntem convinși că va învinge cauza popoarelor, a revoluției șî a păcii. In aceste momente de răspundere, fără îndoială, va crește și se va întări lupta r. oțărî tă a popoarelor, vigilența și mobilizarea lor pentru demascarea imperialismului și
Cui intui tovarășului Secundino GuerraTavzrzșe Gheorghe Gheor- ghn-Dej.Tavzrăși conducători ai PartidxiK. ai sistata «ă ai

Tc vârâse șă tovarăși ăepo- tați.Cu eșua-isrxuil Cu ă cu spfri:bej revoluționzre șnaționalist al popc-ca: nos-tru, delegația cubană se ală-tură poporuhu re-M-i frate insărbătorirea celei ds-a XX-aaniversări a eliberării patrieisale de (Aplauze). sub jugul fascistSalutăm poporuluiromîn, care sub conducerea partidului său comunist a răsturnat dictatura feroce a lui Antonescu și umăr la umăr cu Armata Sovietică și-a adus contribuția sa la în- fringerea loială a Germaniei fasciste, a cucerit deplina in- depender.ță națională și libertatea. pentru a-și hotărî propriul său destin, a făurit unitatea sa și a ales drumul socialismului.Salutăm poporul romîn harnic și entuziast care, după ce s-a eliberat de moșieri, de capitaliști și ceilalți exploatatori, a dezvoltat economia pe drumul socialismului, a realizat cu succes sarcina complexă și istorică a transformării socialiste a agriculturii, a pus în valoare potențialul industrial al țârii, a dezvoltat cultura și a obținut noi succese în ridicarea nivelului de trai.Salutăm Partidul Muncitoresc Romîn și puterea socialistă din Romînia care conduc și organizează eforturile oamenilor muncii, ale muncitorilor și țăranilor, ale intelectualilor și ale întregului popor pentru desăvârșirea construirii socialismului și trecerea la construirea comunismului (A- plauze).Cuba, care sub conducerea Partidului Unit al Revoluției Socialiste și a tovarășului Fidel Castro, a pornit pe calea dezvoltării socialiste, se simte
Cuvîntul tovarășului D. MolomjamtDragi tovarăși,Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, al guvernului Republicii Populare Mongole și al întregului popor mongol să transmit Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, guvernului Republicii Populare Romîne și întregului popor frate romîn cel mai fierbinte salut și felicitări cordiale cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.Profitînd de acest prilej, aș dori să-mi exprim profunda recunoștință pentru invitația delegației de partid și guvernamentale a R. P. Mongole la festivitățile populare organizate în cinstea marii sărbători naționale a oamenilor muncii din Romînia nouă, socialistă, a sărbătorii pe care popoarele țărilor puternicei comunități socialiste, in

a slugilor . sale, se va întări solidaritatea internațională cu popoarele care lu^tă pentru libertatea și independența lor.Tovarăși și tovarășe,Anul acesta, la 29 noiembrie, și poporul nostru sărbătorește a XX-a aniversare a eliberării și triumful revoluției populare. în acești 29 de ani poporul nostru, sub conducerea Partidului Muncii din Albania, în frunte cu tovarășul Enver Hodja, a transformat Albania dintr-o țară agrară foarte înapoiată, într-o țară agrar- indust.rială. Albania noua construiește cu succes socialismul, înfrțmtînd cu., lyotărîre toate greutățile și obstacolele, presiunile și blocadele diverșilor dușmani.Aceste victorii se datoresc în primul rînd poporului nostru și liniei ideologice și poli tice juste pe care o urmează cu fidelitate Partidul Muncii din Albania, luptei sale curajoase pentru apărarea purității marxism-leninismului, unității de oțel a poporului cu partidul. Nu există forță care să oprească construirea socialismului în Albania.Transmițîndu-vă încă o dată sentimentele de prietenie frățească, noi vă asigurăm, dragi tovarăși, că și în viitor poporul albanez și partidul său al muncii vor ține întotdeauna sus și nepătat steagul victorios al marxism-leninismului.Trăiască Republica Populară Romînă, poporul frate romîn și Partidul Muncitoresc Romîn I (Aplauze).Trăiască prietenia albano- romînă ! (Aplauze).Glorie marxism-leninismului ! (Aplauze).

frățește legată de Republica Populară Romînă și de celelalte țări socialiste, întărește relațiile sale cu aceste țări și face eforturi pentru a contribui . h . «mufei - acomun: (Apiauxt).Ne «primăm speranța câ relațiile frățești intre țările noastre, intre guvernele noastre și intre partidele noastre se vor întări tot mai mult.Revoluția cubană, la 90 de mile de imperialiștii ianchei, înfruntă blocada economică, agresiunile și provocările acestora, înfruntă manevrele pe care aceștia le înfăptuiesc prin intermediul O.S.A. Poporul nostru luptător, în condiții grele, continuă munca sa, continuă construirea socialismului, în timp ce întărește apărarea, pregătirea și vigilența, cu arma în mînâ, pentru a respinge orice fel de atac pe care imperialiștii, lacheii lor și mercenarii îl pregătesc (Aplauze). Sîntem siguri de victoria noastră. Avem încredere în forța și în horârirea poporului nostru călăuzit de lozinca Patria sau Moartea, de solidaritatea internațională.Felicitînd poporul romîn și pe iubiții săi conducători pentru succesele obținute în acești 29 de ani de construcție socialistă, exprimăm în aceiași timp convingerea poporului nostru că legăturile frățești de prietenie care îl ur.esc cu poporal, partidul și guvernul romîn, se vor întări tot mai mult, contribuind astfel la triumful mondial al socialismului (Aplauze).Trăiască Republica Populară Romînă, Partidul Muncitoresc Romin $i Comitetul său Central în frunte eu tovarășul Gheorghe Gbeorgh._-Dej I (A- piMxe).Trăiască prietenia cubano- romînă ! (Aplauze).Trăiască marxism-leninis- mul ! (ApUuse).Trăiască internaționalismul proletar! (Aplauze).Patria sau Moartea !Vom învinge! (Aplauze).
clusiv poporal mongol, o cinstesc ca pe sărbătoarea ior comună (Aplauze).S-au scurs 20 de ani de cînd. în condițiile create de victoriile de importanță istorică mondială ale Eroicei Armate Sovietice asupra Germaniei hitleriste și aliaților ei, poporul romîn, sub conducerea Partidului Comunist din Romînia, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a ridicat la înfăptuirea insurecției armate victorioase pentru doborîrea dictaturii militaro- f-asciste și a pășit pe drumul eliberării, pe drumul nou al dezvoltării sale social-econo- mice și al progresului social.în scurta perioadă de timp care a trecut, oamenii muncii din Romînia, însuflețiți de marile idei ale marxism-leninismului, prin munca lor plină de abnegație, au obținut victorii minunate în refacerea economiei naționale a țării, în crearea și dezvoltarea economiei și 

culturii socialiste. Ca urmare a profundelor prefaceri politice, economice și sociale ce au avut loc în anii puterii populare. R. P. Romînă s-a transformat într-o țară in- dustrial-agrară dezvoltată, care. umăr la umăr cu marea Uniune Sovietică și cu alte țări frățești, înaintează spre viitorul luminos al omenirii — societatea comunistă, în prezent, Republica Populară Romînă a pășit într-o nouă etapă a dezvoltării sale — etapa de desăvîrșîre a construcției socialiste.Marile realizări ale talentatului popor frate romîn, condus de gloriosul Partid Muncitoresc Romîn. constituie o contribuție importantă la cauza întăririi forței comunității socialiste, contribuie la creșterea influenței socialismului asupra dezvoltării mondiale.Republica Populară Romînă promovează o politică de pace și prietenie între popoare, îndreptată spre realizarea principiilor leniniste ale coexistenței pașnice a statelor cu orîn- duiri sociale diferite spre micșorarea încordării internaționale pe calea reglementării problemelor actuale ale vieții contemporane exclusiv prin mijloace pașnice, spre izbăvirea omenirii de amenințarea unei catastrofe termonucleare pustiitoare. Propunerile constructive ale guvernului Republicii Populare Romîne cu privire la consolidarea păcii și îmbunătățirea înțelegerii dintre popoare în regiunea balcanică și participarea sa activă l-a lupta pentru soluționarea problemelor internaționale actuale, în specia] a problemei dezarmării generale și totale, se bucură de simpatia și aprobarea tuturor popoarelor iubitoare de pace.Oamenii muncii din Mongolia socialistă se bucură sincer de marile succese, obținute de poporul frate romîn, ca de propriile lor succese, ca de realizările întregului nostru lagăr socialist.Tovarăși,Republica Populară Mongolă sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol și cu ajutorul frățesc al prietenului său de nădejde — Marea Uniune Sovietică — a parcurs un drum glorios de la feudalism la socialism, trecînd peste stadiul capitalist de dezvoltare și s-a transformat dintr-o țară înapoiată, cu o economie bazată pe creșterea vitelor, într-o țară agrar-idus- trială. în prezent, poporul mongol, în prietenie frățească și colaborare strînsă cu popoarele țărilor socialiste, muncește cu însuflețire pentru crearea bazei tehnico-materia- le a socialismului în țara sa și luptă consecvent pentru menținerea și consolidarea păcii generale și asigurarea securității popoarelor.Popoarele celor două țări ale
Cuvîntul tovarășului Hoang Van Hoan

Stimate tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,Stimate tovarășe Maurer,Stimate tovarășe Voitec,

Dragi tovarăși și prieteni,Pentru noi constituie o mare cinste faptul că Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat Și Guvernul Republicii Populare Romîne ne-au invitat să luăm parte la sărbătorirea celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei. Per- miteți-ne ca in numele Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale, în numele Guvernului Republicii Democrate Vietnam și al poporului vietnamez să vă transmit dv.. și prin dv. întregului popor romin. salutul nostru cel mai călduros. (Aplauze).Pină acum 20 de ani poporul romin a trebuit să treacă, sub jugul cotropitorilor fasciști, printr-o viată grea, de robie, chinuindu-se in fod și sînge. în condițiile unei ofensive puternice și loviturilor de moarte date de Armata Roșie fasciștilor germani, toate forțele progresiste și patrioiice ale poporului romin. și în primul rind clasa muncitoare din Ro- minia. strîns unită în jurul Partidului Comunist Romîn, s-au ridicat la luptă și au lichidat dictatura fascistă, au instaurat un regim nou și au început sâ construiască o nouă viață, liberă și fericită. De a- tunci poporul romin a devenit stăpinul țării sale și astăzi, după peste 20 de ani de muncă asiduă. înfățișarea Romîniei s-a schimbat în mod radical: Romînia s-a transformat dintr-o țară cu o economie înapoiată și dependentă într-o țară cu o industrie și o agricultură înfloritoare, cu o știință și tehnică avansate, intr-o țară independentă și de sine stătătoare, care în prezent înaintează întru-un mare avînt pe drumul socialismului.20 de ani reprezintă un interval foarte scurt în istorie, însă poporul romîn a obținut mari succese care nu au putut fi atinse în sute de ani de către vechile regimuri. Aceste realizări mărețe sînt strîns legate de conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Ro

noastre sînt..unite, prin legături de prietenie frățească. întărind această prietenie, noi aducem contribuția noastră comună la cauza consolidării unității și coeziunii comunității socialiste, fapt de care depinde în măre măsură succesul luptei nobile a popoarelor pentru libertate, independență națională și pace în lumea întreagă.Pornind de la aceasta, poporul și guvernul Republicii Populare Mongole considerarea o datorie a lor intern ațio- nalistă întărirea și dezvoltarea continuă și neabătută a relațiilor de prietenie și. colaborare multilaterală cu toate țările socialiste, printre car'e și cu Republică Populară Romî- nă, apărarea consecventă a u- nității țărilor marii comunități socialiste.Partidul Popular Revoluționar Mongol, credincios marii învățături a lui Marx și Lenin, ca și celelalte partide frățești, a depus și depune toate eforturile pentru apărarea unității și coeziunii mișcării comuniste mondiale.In prezent, cînd în mișcarea comunistă mondială au apărut anumite dificultăți, în fața tuturor partidelor marxist-leniniste se pune mai ascuțit ca orieînd sarcina urgentă de a înlătura cu eforturi comune divergențele existente, pe baza principială a marxism-leninismului, în interesul întăririi continue, prin toate mijloacele, a unității puternicei noastre mișcări.Constatăm cu saxisfacție că în problemele fundamentale ale contemporaneității și mișcării comuniste internaționale pozițiile Partidului Popular Revoluționar Mongol și Partidului Muncitoresc Romîn coincid. Aceasta constituie o bază trainică pentru ca relațiile frățești dintre popoarele mongol și romîn, bazate pe principiile internaționalismului proletar, să se dezvolte și să se întărească și pe viitor spre binele popoarelor noastre, pentru triumful marii cauze a păcii și socialismului. (Aplauze).De ziua marei sărbători naționale a poporului frate romîn vă dorim din toată inima dv. și prin dv. oamenilor muncii din Republica Populară Romînă noi și mari succese în munca pașnică creâtbare ‘pe’h- tru desăvîrșirea construcției socialismului în țara d^ în lupta nobilă pentru pace și fericire pe pămînt. (Aplauze).Să se întărească și să se dezvolte prietenia de nezdruncinat mongolo-romînă ! (Aplauze).Trăiască poporul frate romîn și avangarda sa încercată^ — Partidul Muncitoresc Romîn ! (Aplauze).Trăiască unitatea și coeziunea comunității socialiste și a mișcării comuniste mondiale ! (Aplauze).Să triumfe pacea și prietenia între popoare ! (Aplauze).
mîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu credincios al poporului romîn, conducător de seamă al clasei mucitoare și al întregului popor muncitor romîn. (Aplauze).Noi ne bucurăm foarte mult de marile succese obținute de poporul frate romîn ; noi am considerat întotdeauna aceste succese ca fiind și succesele noastre, ca fiind succese comune ale lagărului socialist, ale omenirii progresiste și ale revoluției mondiale.Vietnamul și Romînia sînt două țări frățești ale lagărului socialist. între noi există de multă vreme relații de prietenie. în trecut, în îndelungata sa luptă de rezistență împotriva colonialiștilor francezi agresori, ca și în prezent, în opera de construire a socialismului și in lupta de unificare a țării, noi ne bucurăm de simpatia, sprijinul și de un ajutor prețios din partea poporului frate romîn. Cu această ocazie, per- miteți-ne să exprimăm mulțumirile noastre sincere și călduroase pentru această simpatie, sprijin și pentru acest ajutor frățesc. (Aplauze).în același timp, vă asigurăm, tovarăși și prieteni, că poporul vietnamez se va afla întotdeauna cot la cot cu poporul romîn în lupta împotriva imperialismului — dușmanul nostru comun — în lupta pentru victoria deplină a socialismului, pentru apărarea unității mișcării comuniste internaționale și pentru salvgardarea păcii mondiale. (Aplauze).Permiteți-ne să urăm poporului frate romîn realizarea de noi succese în construcția țării.Să se întărească prietenia dintre cele două partide ale noastre, dintre popoarele țărilor noastre ! (Aplauze).Sa se întărească și să se dezvolte unitatea dintre partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume, pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar! (Aplauze).Trăiască prietenia dintre Vietnam și Romînia ! (Aplauze).Trăiască unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale! (Aplauze).Trăiască pacea în lumea întreagă ! (Aplauze).



Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei

Felicitări prezentate Consiliului de Stat
și guvernului

de șefii misiunilor diplomatice

La Palatul Consiliului de Stat în timpul primiiii țeiilor misiunilor diplomaticePreședintele Consiliului de Stat al R. P. Romine. Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit sîmbă- tă după-amiază, la Palatul Consiliului de Stat, pe șefii misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă, care au prezentat felicitări Consiliului de Stat și guvernului cu prilejul celei de a XX-a aniversări a Eliberării patriei și urări de prosperitate poporului romîn. Au participat Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, și Comeliu Mătnescu, ministrul afacerilor externe.Felicitările au fost prezenta
ORDINUL 

ministrului Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI

23 August 1964Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și generali ! întregul nostru popor, militarii Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne sărbătoresc astăzi, cu inima plină de bucurie și legitimă mîndrie, cea de-a XX-a aniversare a Eliberării RomAniei. de &ub jugul fascist.nJnutEâao de ani de la eliberarea patriei, clasa muncitoare, în alianță >du țărănimea, , masele largi populare, ,sub conducerea fermă și clarvăzătoare a Partidului Muncitoresc Romîn, au în- frînt clasele exploatatoare și au cucerit puterea politică, au făurit o nouă orînduire socială și de stat, transformînd din temelii viața întregii țări.înfăptuind cu consecvență politica Partidului Muncitoresc Romîn, poporul nostru a obținut succese remarcabile în dezvoltarea întregii economii naționale, în înflorirea științei și culturii, în ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Strîns unit în jurul partidului și guvernului, întregul popor romîn muncește cu însuflețire pentru desăvîrșirea construcției socialismului, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii.Militarij forțelor noastre armate nu-și precupețesc eforturile în perfecționarea continuă a pregătirii lor de luptă și politice, în mînuirea tehnicii moderne. conștienți de înalta misiune ce le este încredințată în apărarea patriei noastre socialiste, a independenței și suveranității sale, de răspunderea ce le revine împreună cu celelalte armate frățești în asigurarea păcii.Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și generali!Vă felicit cu prilejul zilei de 23 August și vă urez noi succese în întărirea capacității de luptă a unităților și marilor unități.în cinstea celei de-a XX-a aniversări a Eliberării Romîniei de sub jugul fascist,
ORDON:Astăzi, 23 August 1964. în Capitala patriei noastre și în orașele de reședință de regiune se vor trage. în semn «ie salut, I 21 salve de artilerie.

’★Trăiască 23 August — ziua Eliberării Romîniei de sub jugul 1 fascist, cea mai mare sărbătoare națională a poporului romîn! I Trăiască harnicul și talentatul popor romîn, constructor al socialismului !Slavă Partidului Muncitoresc Romîn — conducătorul încercat al poporului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă ! Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R. general de armată LEONTIN SĂLÂJAN
£

In sala
(Urmare din pag. I)

lui Muncii din Albania, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; delegația din Republica 
Cuba, condusă de tovarășul Se- 
cundino Guerra, membru al secre
tariatului organizatoric al Partidu
lui Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba; delegația din R. P. 
Mongolă, condusă de tovarășul 
D. Molomjamt, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri; delegația din R. D. 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Hoang Van Hoan. membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării Naționale. 
(Conducătorii delegațiilor au fo6t 
salutațiț cu aplauze de întreaga a- 
sistență).

Tuturor oaspeților noștri le. 
adresăm salutul nostru călduros, 
mulțumindu-le pentru participarea 
la această sesiune solemnă.

întîmpinat cu îndelungi și pu
ternice aplauze a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Ueș, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne.

Deputății Marii Adunări Națio
nale și invitații la sesiunea solem
nă au subliniat expunerea în repe
tate rînduri cu aplauze puternice, 
entuziaste. Se aplaudă îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Ro
mîn, pentru harnicul și talentatul 

te de ambasadorii : R.S.F. Iugoslavia — Arso Milatovici, Sudanului — Yacoub Osman, Greciei — Alexandre Cimon Argyropoulo, R. S. Cehoslovace — Jaroslav Sykora, R. P. Albania — Răpi Gjermeni. Indoneziei — Sukrisno, Cubei — Manuel Yepe Menendez, Gha- nei — Emmanuel Kodjoe Dad- zie, R. P. Ungare — Jeno Kuti, Turciei — Semsettin Arif Mar- din, R.P.D. Coreene — Giăn Du Hoan, Elveției — Emile Bi- sang, R. D. Germane — Anton Ruh, R. P. Polone — Wieslaw Sobierajski, Finlandei — Martti Johannes Salomies, Indiei — K. R. F. Khilnani, Austriei — dr. Paul Wetzler, R. P. Bulgaria — Gheorghi Bogda

Palatului
nostru popor și Republica Popu
lară Romînă, pentru unitatea ța
rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le, pentru invincibila învățătură 
marxist-leninistă, pentru pace în 
lumea întreagă.

La propunerea președintelui 
Marii Adunări Naționale, cei pre
zenți au păstrat un minut de 
reculegere în memoria tovarășului 
Palmiro Togliatti, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, 
eminent luptător pentru cauza so
cialismului și păcii, care a încetat 
din viață.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
socialiste, sosiți în țara noastră 
pentru a participa la festivitățile 
organizate cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, au 
rostit cuvîntări de salut. Cuvântă
rile oaspeților au fost subliniate 
cu vii avlauze.

Tovarășul Ștefan Voitec a ex
primat mulțumiri călduroase parti
delor și guvernelor frățești care, 
prin cuvîntul conducătorilor dele
gațiilor prezente la sesiune, au 
adus saluturile lor omagiale parti
dului, Consiliului de Stat, guver
nului și poporului nostru.

încheind lucrările acestei sesiuni 
— a spus președintele Marii Adu
nări Naționale, vă felicităm, dragi 
tovarăși, cu prilejul zilei de 23 
August și adresăm tuturor celor de 
față urări de succes în muncă, de 
sănătate și fericire personală.

(Agerpres) 

nov, Republicii Arabe Unite — Mohamed Fahmy Hamad. Marii Britanii — James Dalton Murray, Belgiei — Honore Cambier. Italiei — dr. Alberto Paverj Fontana. R. P. Chineze— Liu Fan, Argentinei — J. M. G. Alvarez de Toledo. R- D. Vietnam — Hoang Tu. Japoniei — Shimoda Takeso. Is- landei — dr. Kristinn Gudmundsson. Birmaniei — U Ba Swa: miniștrii Afganistanului— Abdul Hakim Shahalami, S.U.A. — William A. Crawford, Braziliei — Carlos Ja- cyntho de Barros, Olandei — Joost Bernard Haverkom Van Rijsewijk, Izraelului — Tsvi Ayalon; însărcinați cu afaceri ad-interim ai Danemarcei— W. Winther Schmidt, Uru- guayului — Jose Pedro Bastar- rica, Suediei — Sture Johanson, Franței — Jean Francois Noiville, G. E. Cebotariov, consilier, din partea Ambasadei U.R.S.S., și Teveongombîn Da- vaasuren, secretar II, din partea Ambasadei R. P. Mongole.Rînd pe rînd, șefii misiunilor diplomatice au exprimat
Dezvelirea unei plăci 

comemorative io If JiuSîmbătă, pe locul fostului lagăr de deținuți politici de la Tîrgu Jiu, a avut loc solemnitatea dezvelirii unei plăci comemorative închinate luptătorilor antifasciști.Pe placa așezată pe un bloc masiv de granit, înalt de 3,5 metri, este scris : ..în acest loc, în lagărul din Tîrgu Jiu, au fost deținuți în anii grei de cruntă teroare fascistă cei mai buni fii ai poporului nostru, luptători antifasciști neinfri- cați. în frunte cu comuniștii, pentru cauza poporului mun
Depuneri de coroaneSîmbătă după delegații de partid ș- de stat participante la sărbătorirea celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei au depus coroane ce flor. la monumente din Capitală. ♦Delegația R P Albania, condusă de tovarășul Manu^h Ifyftiu, membru al Biroului MKk al CC. al Ptatâdufarf Munch din Albania. prirr-vicepreședinte al ComOMbI de Miniștri, a depus o coroană de flori la Monumentul EroOor Patriei. *Delegația R. P. Bulgar condusă de tovarășul general de armată Ivan Sfihaflov. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei. pentru socialism, la Monumentul Eroilor Patriei și ia Monumentul Eroilor Sovietici.

★Delegația R. S. Cehoslovace, condusă de tovarășul Otakar Simunek, membru al Prezidiului C.C. al P. C. din Cehoslovacia. vicepreședinte al guvernului, a depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, la Monumentul Eroilor Patriei și la Monumentul Eroilor Sovietici.
★Delegația Republicii Cuba condusă de tovarășul Secun- dino Guerra, membru al Secretariatului organizatoric al Partidului Unit al Revoluției Socialiste din Cuba, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Delegația R. D. Germane, condusă de tovarășul Hermann Matern, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., locțiitor al președintelui Camerei Populare, a depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei și la Monumentul Eroilor Sovietici.
★Delegația R. S. F. Iugoslavia, condusă de tovarășul Lazar Kolisevski, membru al Comitetului Executiv al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugosla-

felicitări cordiale, cele mai sincere și mai bune urări, din toată inima, de progres și prosperitate pentru poporul romîn. urînd tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal sănătate, fericire și noi succese.Decanul Corpului diplomatic, Arso Milatovici, a exprimat în numele Corpului diplomatic călduroase felicitări și urări de progres și de pace poporului romîn cu prilejul marii sale sărbători naționale.Președintele Consiliului de Stat a toastat în sănătatea celor prezenți, mulțumind din toată inima pentru urările transmise poporului țării noastre.Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer și Ștefan Voitec s-au întreținut într-o atmosferă amicală cu șefii misiunilor diplomatice, ciocnind cu ei o cupă de șampanie și s-au fotografiat împreună cu aceștia. (Agerpres)

citor, pentru libertatea și independența patriei noastre".Dedesubt se află datele: 1941—1944.La solemnitate au participat conducători ai organelor locale de partid și de stat, un mare număr de oameni ai muncii.Despre lupta dîrză a foștilor deținuți politici din lagărul de la Tîrgu Jiu a vorbit tovarășul Ion Negrea, prim- secretar al Comitetului orășenesc Tîrgu Jiu al P.M.R.Au fost depuse apoi coroane și jerbe de flori. (Agerpres)
via. președintele Comitetului Federativ al Uniunii socialiste a poporului muncitor din Iugoslavia. a depus o coroană de flori ia Monumentul eroilor lupiei peniru libertatea poporului și a patriei, pentru

Deiegaua R P. Mongole, condusă de tovarășul D. Mo- kxnjami. membru al Biroului Poiitjc al CC al Partidului Popular Revoluționar Mongol, prim-vicepreședinte al Con- suiuiui de Mlr.tșrri. a depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru liber- Utea poporului șz a patriei, pentru socahszn și la Monumentul Eroilor Patriei.♦Delegația R P. Polone, condusă de tovarășul Franciszek Wanioîka. membru al Biroului Politic ai C.C al PMUK vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, la Monumentul E- roilor Patriei și la Monumentul Eroilor Sovietici.
★Delegația R. P. Ungare, condusă de tovarășul Kâllai Gvu- la, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, la Monumentul E- roilor Patriei și la Monumentul Eroilor Sovietici.Delegația R. D. Vietnam, condusă de tovarășul Hoang Van Hoan, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale, a depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, la Monumentul Eroilor Patriei și la Monumentul Eroilor Sovietici.La depunerea coroanelor au participat membri ai C.C. al P.M.R., reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori ai forțelor noastre armate. (Agerpres)

Dar inminat 
de delegația de partid 
și de stat a U.R.S.S.I \Sîmbătă, 22 august, la expoziția istorică „20 de ani de la eliberarea patriei", organizată de Institutul și Muzeul , de istorie a P.M.R.. a avut loc predarea bustului lui V. I. 1 Lenin adus în dar Comitetu- : Iui Central al Partidului Mun- I citoresc Romîn. Consiliului de ’ Stat și Consiliului de Miniș- ; tri al R. P. R. din partea Co- . i mitetului Central al Partidu- I lui Comunist al Uniunii So- I vietice, Prezidiului Sovietu- . | lui Suprem și Consiliului de , Miniștri al U.R.S.S.Au fost de față tovarășii A. I. Mikoian. membru al 1 Prezidiului C.C. al P.C.U.S.. | președintele Prezidiului So- I vietului Suprem al U.R.S.S., ; mareșal S. S. Biriuzov, membru al C.C. al P.C.UK, prim- | locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., și I. K. Jega- lin, membru al C.C. al P.C.U.S.. ambasadorul Uniunii Sovietice j | la București.. Au participat membri și : membri supleanți ai Biroului , Politic al C.C al P.M.R.. mem- ; bri ai C.C. al P.M.R. lucrători de la Institutul și Muzeul de istorie a P.M.R.Tovarășul Ion Popescu-Puțuri. directorul Institutului de istorie a P.M.R.. a mulțumit călduros pentru darul făcut.Membrii delegației sovietice au vi zi/at apoi expoziția.(Agerpres)

Dar minat 
de delegația de partid 

și de stat 
a R. P. 0. CoreeneSîmbătă, 22 august, la expoziția istorică „20 de ani de la eliberarea patriei", organizată de Institutul și Muzeul de istorie a P.M.R.. a avut loc predarea Drapelului Roșu adus în dar Partidului Muncitoresc Romîn. din partea Partidului Muncii din Coreea.Au fost de față tovarășii Kim Ir, membru al Biroului Politic, vicepreședinte al C.C al Partidului Muncii din Coreea, prim-vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R. P. D. Coreene. Kim Zon Han, membru al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, ministrul învățămîntului superior al R.P.D. Coreene, și Kim Do Man, membru al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, șef de secție la C.C. al Partidului Muncii din Coreea.Au participat membri și | membri supleanți ai Biroului j Politic al C.C. al P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R., lucrători de la Institutul și Muzeul de istorie a P.M.R.Tovarășul Ion Popescu-Pu- țuri, directorul Institutului de Istorie a P.M.R., a mulțumit călduros pentru darul făcut.Membrii delegației coreene au vizitat apoi expoziția.------•-----

Tuisclul

a fost străpuns
Sîmbătă dimineață a fost 

străpuns tunelul care străbate 
muntele Aluniș pe o lungime de 
peste 6 km și leagă Valea Bistri
ței de cea a Moldo’. r. In acest rel 
s-a creat o noua cale pentru trans
portul Buieresrrior neferoase 
din exploatările de pe Valea Bts- 

I trifei.
Ib acest feL minerii de aici $*-

închiderea finalelor 
Spartachiadei republicaneii parîachUda rep-^- 1 blicană organizaiâ I în mîrmpntcres I Anului 20 fi I care în fam ei I finală a țuuit 

încordată atenția a 
zeci de mii de spectatori. a luat sfirșit. Bilanțul, U 
capătul întrecerilor, îl pu
tem numi fără reținere, 
strălucit. Sportivii noștri c:. 
înrefli.strat în această compe
tiție 32 recorduri republicane 
— unele dintre ele de răsunet 
mondial sau european, fapt 
care ne face să privim și eu 
mai multă încredere apropie
rea Jocurilor Olimpice.

Dar mai presus de toate. 
Spartachiada a constituit o 
uriașă dovadă a dragostei cu I care tineretul nostru a ținut i să cinstească sărbătoarea eli- 1 berării Romîniei și să adauge 1 în paginile de aur ale celor 

, două decenii de muncă liberă J și creatoare, noi însemne de 
frumusețe și împlinire. Ulti
ma zi a întîlnirilor (locul de 
desfășurare : Stadionul 23 Au
gust) — a fost ziua festivității 
de închidere — spectacol care 
ne-a îneîntat ochiul, lăsîndu- 
ne, totodată, și o ușoară um
bră de nostalgie, așa cum se 
întîmplă totodeauna la sfîrși- 
tul unei întreceri de anvengu- 
ră — a premierii celor mai 
buni și a fotbalului.

Primul meci, la fotbal, a o- 
pus selecționatele Bucureștiu- 
lui și Dobrogei. Scoși din lupta

S-a deschis expoziția istorică 

„20 de ani de la eliberarea patriei44Ieri după-amiază a avut loc, 
in sala Dalles din Capitală, 
deschiderea expoziției istorice 
,.20 de ani de la eliberarea pa
triei", organizată de Institutul 
de istorie a partidului de pe 
lingă C.C. al P.M.R. și de Mu
zeul de istorie a partidului. 5 000 de metri pătrați de pa
nouri și vitrine, cuprinzind 
peste 1 000 de exponate, prin
tre care numeroase documen
te originale, manifeste și ziare 
editate de partid în perioada 
ilegalității și după eliberare, 
precum și facsimile, fotografa, 
reproduceri, evocă lupta po
porului. condus de partid, 
pentru făurirea istoricului act 
de la 23 August 1944. pentru 
instaurarea puterii populare 
și construirea socialismului în 
patria noastră.

In prima sală vizitatorii în- 
tîlnesc o imagine a evenimen
telor istorice cuprinse intre 
anii 1933—1944. Un mare nu
măr de exponate ilustrează 
marile bătălii revoluționare 
din februarie 1933, în cursul 
cărora clasa noastră muncitoa
re s-a afirmat ca apărător de
votat al intereselor funda
mentale ale întregului popor, 
dîrza luptă desfășurată de-a 
lungul multor ani de forțele 
democratice, sub conducerea 
comuniștilor. împotriva fascis
mului. a pregătirii războiului 
antisovietic.

Cea mai mare parte a sălii 

într-una din sălile expoziției

Vizite la expoziția istorică
„20 de ani de ia eliberarea patriei"In cursul după-amiezii de sîmbătă, delegația de partid și de stat a R- P. Bulgaria condusă de general de armată Ivan Mihailov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri a vizitat expoziția.

★în cursul aceleași după-
Vizita delegației de partid și de stat

a U. R. S. S.Sîmbătă dupâ-amiază. delegația de partid și de stat a U.R_S.S_ în frunte cu tovarășul A I. ?Lkoian_ membru al Prezidiului CC al P.CUS, președintele Prez-c.ului So- vietului Suprem al UJLSS^a vizitat facriea de confecții «i trieoUje -Borureșta*Delegația a fa>: »n:îrr>pi*ia- tă de Florian Dârălache. membru a! CC a! PM R, 

pentru primul loc. bucurețte- nu. eu o formație remaniată 
fm primul riud atacul) au fa- trerux eu 5—1 echipa Dobro
gei. Jocul a plăcut, aîil prin numărul mare de goluri, cit ș> prin fazele create de înain
tașii din echipa Capitalei. In
troducerea lui I. Ionescu și 
Dumitriu II — tn locul lui Vomea și Constantin — a dar 
stabilitate echipei, siguranță 
și calm. Cei doi btnecunoscu’i 
dribleuri și-au demonstrat 
dm plin clasa pe care o au 
Ei s-au strecurat cn multă 
fantezie prin apărarea masivă 
și supranumerică a dobro
genilor șî au izbutit să 
introducă mingea în plasă de cinci ori (I. Ionescu — trei — 
ți Dumitriu II — două).

în partida vedetă, ambițioa
sa reprezentativă a Banatului 
a pornit jocul vijelios și după 
un sfert de oră conducea cu 
2—0 prin pnuctele marcate de 
Lereter din 11 metri și Țîrlea.

Dar lucrurile s-au sucit pe 
neașteptate. începînd din mi
nutul 30. cînd stoperul clu
jean Georgescu a reluat în 
plasă, din voie, o minge care 
fusese respinsă prin minune 
de apărătorii bănățeni, clujenii 
au scos la iveală armele care-i 
fac de temut: driblingul, jo
cul pe extreme, acroșajul. Și 
vîntul a început să bată spre 
poarta lui Popa. Din ce în ce 
mai iute și mai agresiv. Iar 
în minutul 42, Adam, servit

este consacrată vastei acțiuni, 
luptei eroice a partidului, dusă 
în condițiile extrem de grele 
ale teroarei și războiului hit- 
lerlst. Aici este prezentată 
larg activitatea desfășurată de 
către partid, de către cadrele 
sale de bază din închisori, la
găre și ilegalitate, sub condu
cerea directă a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru înfăptuirea planului de 
răsturnare a dictaturii milita- 
ro-fasciste. de scoatere a Ro
mîniei din războiul hitlerist 
și de întoarcere a armelor îm
potriva Germaniei naziste.

Sint expuse documente pri
vitoare la făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc, la activita
tea Comitetului Militar, la for
marea Blocului Național De
mocratic, la organizarea și 
pregătirea de către partid a 
formațiunilor de lupte patrio
tice, la activitatea partidului 
:n rîndurile ofițerilor și osta
șilor patrioți, la organizarea 
evadării tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej din lagăr, la 
pregătirea nemijlocită a acțiu
nii de răsturnare a dictaturii 
antoresciene. Un perete în
treg cu fotografii, hărți, ziare și documente. înfățișează a- 
mănunțit desfășurarea în Ca
pitala, iar pe un altul se poa
te urmări desfășurarea în țară 
a insurecției armate de la 23 
August 1944. inițiată, organi
zată și condusă de Partidul 
Comunist din Romînia.

amieze, delegația de partid și de stat a R. P. Albania, condusă de Manush Myftiu, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a vizitat expoziția. (Agerpres)

prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P M.R.. ri Ion Popescu, adjunct al m nistrului industria ușoare.Directorul întreprinderii bucureștene. I. Steinbach, a prezenta: oaspeților principalele sectoare ale fabricii.Oaspeții au vizitat de asemenea, grupul social al întreprinderi. (Agerpres)

ideal de Ivansuc, a egalat situația.
Repriza a 11-a a început, 

s-a desfășurat și s-a isprăvit 
ușa cum au vrut clujenii: sub 
semnul puterii lor. Banatul a 
cedat pasul treptat și în pri
mele minute după reluare a 
primit al treilea gol (autor 
Szabo, care a driblat întreaga 
apărare, inclusiv portarul). Și 
oaleria clujeană, parcă preves
tind ce avea să se întimple. 
a început să cînte: ..Aoleo, ce 
ploaie vine, de la ClujȘi 
ploaia a venit. Datorită și an
trenorului Banatului care l-a 
înlocuit pe Popa, căruia nu i 
se poate imputa absolut nimic, 
cu Ion Vasile. Imediat, mijlo
cașul Svciu. vrînd să vadă cu 
cine are de-aface, a expediat 
un șut de la aproximativ 38 
de metri. Ion Vasile s-a arun
cat pe traiectoria mingei și... 
mingea l-a sărit, intrînd în 
plasă. A fost după aceia fîn- 
dul lui Nesu să-i facă clipe a- 
mare noului portar căruia 
(cum ?) i-a smuls o minge 
exact de sub mină și a tri
mis-o sub bară. Al șaselea gol 
al clujenilor și ultimul (mai 
puteau să fie vreo două dacă 
Ivansuc n-ar fi vrut cu tot 
dinadinsul să rupă și plasa și 
bara) l-a marcat extremul 
stîng Szabo, driblînd, ca și 
prim.a oară, toată apărarea și 
portarul.

De la 0—2 la 6—2 este o 
performanță pe care nu orice 
echipă o poate realiza. De a-

O altă sală cuprinde un nu
măr însemnat de exponate 
care evocă participarea R,omî- 
niei la războiul antihitlerist, 
bătăliile purtate cu un fierbin
te patriotism de armata romî
nă, umăr la umăr cu armata 
sovietică, pînă la înfrîngerca 
definitivă a fascismului.

In aceeași sală, vizitatorii 
întîlnesc imagini și documente 
semnificative care ilustrează 
lupta oamenilor muncii, con
duși de partid, după 23 Au
gust 1944, pentru înfăptuirea 
revoluției populare, pentru cu
cerirea puterii de către clasa 
muncitoare în alianță cu ță
rănimea muncitoare, înfăptui^ 
rea reformei agrare, realizarea 
operei de reconstrucție a țării, 
înfrîngerea. împotrivirii forțe
lor reacționare, înlăturarea 
monarhiei și proclamarea Re
publicii Populare Romîne.

Ultima sala ilustrează sinte
tic uriașele progrese realizate 
de poporul romîn, sub condu
cerea partidului, în anii con
struirii socialismului, tradu
cerea în viață cu succes a în- 
suflețitorului program de desă- 
vîrșire a construcției socialiste 
trasat d.e Congresul al III-lea 
al P.M.R.

Expoziția a fost vizitată în 
cursul zilei de ieri, de un nu
meros public. Ea este deschisă 
zilnic între orele 10—20.

(Agerpres)

Sosirea delegației 
guvernamentale 

economice 
a Uniunii BirmaneLa invitația conducerii Ministerului Comerțului Exterior, sîmbătă seara a sosit în București o delegație guvernamentală economică a Uniunii Birmane, condusă de lt.- col. Than Sein, ministrul minelor. industriei și muncii.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa. oaspeții au fost salutați de Victor Ionescu, ministrul comerțului exterior. V. Steri 0- nol. adjunct al ministrului, N. Ionescu. adjunct al ministrului industriei petrolului și chimiei. V. Gîrjoagă, secretar general al Ministerului Minelor și Energiei Electrice, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.A fost de fată U Ba San, ambasadorul Birmaniei la București. (Agerpres)

ceea. clujenii merită din plin 
toate felicitările.

De altfel, răsplată bineme
ritată pentru comportarea lor 
stau medaliile de aur și titlul 
de campioni la fotbal ai pri
mei Spartachiade republicane.FANUȘ neaguCUPA TRANSMISIBILA A SPARTACHIADEI PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE A REVENIT REPREZENTATIVEI ORAȘULUI BUCUREȘTI, clasată pe primul loc la finale cu 217 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat regiunile Brașov — 182 puncte, Cluj — 180 puncte, Banat — 167 puncte. Galați, — 144 puncte. Ploiești — 135 puncte, Crișana — 133 puncte, Dobro- gea — 129 puncte, Mureș Autonomă Maghiară — 112 puncte, Iași — 107 puncte. Argeș — 105 puncte. Oltenia — 96puncte, Hunedoara — 94puncte, Bacău — 80 puncte, Maramureș — 69 puncte, regiunea București — 69 puncte, Suceava — 39 puncteîn cadrul festivității de sîmbătă, a fost acordată Diploma de onoare a C.C. al U.TM. u- nui număr de sportivi tineri care s-au distins prin rezultate remarcabile. Printre aceștia se afla Mihaela Pene?, Gheorghe Costache. Șerban Ciochină, Viorica Viscopoleanu Cristina Balaban, Anghel Septe- reanu și alții.

P.C.UK


Primă călătorie

prin Expoziția realizărilor
economiei naționale

entru prima dată 
țara și-a zugrăvit 
printr-o asemenea 
manifestare, chipul 
— un portret vi
guros, în luminile 
și culorile celor 20 

de ani de mari realizări — un 
chip întinerit, puternic, hotă- 
rit.

0 uriașă vitrină jubiliară, 
în care un popor întreg și-a 
așezat spre desfătarea ochiu
lui și-a sufletului, pentru sen
timentul tonic al unei priviri
de ansamblu, tot ce e mai re
prezentativ din ce-au zămislit 
cu migală, cu forță și iscusin.- 
ță miinile sale de meșter tinăr 
și talentat. O carte de vizită 
solemnă și grandioasă a celor 
20 de ani de libertate — cșa 
apare în lumina acestui au
gust festiv Expoziția realizări
lor economiei naționale.

In stingă și-n dreapta pavi
lionului central — impunătoa
re fantezie arhitectonică din 
beton, oțel, sticlă și culoare — 
se desfășoară pe 100 000 m.p. 
panorama pavilioanelor noi, 
a atîtor altor construcții 
mai mici sau mai mari, țîș- 
nesc spre cer săgețile de ar
gint ale sondelor moderne, ale 
stîlpilor de înaltă tensiune, 
brațele macaralelor și ale es- 
cavatoarelor — toate urmind 
îndemnul spre înălțimi pe care 
li-l dă din apropiere coloana 
infinitului aflată aici intr-o 
variantă simbolică și festivă. 
Pe platforme albe, pe verdele
ierbii crude, sînt oferite pri
virii acele mari, multe și im
punătoare exponate pe care 
nu aveau cum să le încapă 
pavilioanele: trenuri întregi, 
tractoarele, buldozerele, exca
vatoarele, avioanele, autobu
zele și camioanele, locomoti
vele Diesel-electrice, combi
nele și motoarele uriașe, ma
șini diverse — pe platforme 
albe ca niște cosmodromuri de 
pe care așteaptă să-și ia zbo
rul spre viitor, navele îndrăz
nețe ale. creației poporului în 
acești 20 de ani.

Vineri 21 august o mare 
mulțime de vizitatori a avut 
prilejul să ia primul contact 
cu expoziția. Ei au inundat 
spațiul vast al expoziției și 
și-au făcut auzite primele ex
clamații de admirație, de sa
tisfacție și emoție.

Pătrundem cu îndreptățită 
emotivitate în această lume a 
tot ce creează mai semeț eco
nomia națională — în ansam
blu și pe sectoare — și-am 
vrea să-l luăm cu noi pe citi
torul ziarului, intr-o primă că
lătorie prin marea vitrină a 
țării.

Cititorul va recunoaște aici 
acele lucruri pentru a căror 
creație a visat, a conceput, a 
muncit.

în împărăția

minunată 

a mașinilor
Sîntem sub cupola uriașă a 

pavilionului central.
Ea demonstrează concludent 

faptul că partidul, în condu
cerea economiei s-a călăuzit 
după învățătura marxist-leni- 
nistă potrivit căreia industria
lizarea țării se desfășoară pe 
temeiul unei puternici dezvol
tări a industriei grele — cu 
pivotul ei industria construc
toare de mașini.

Sintem sub cupola uriașă a 
pavilionului central.

Toate ramurile economiei 
naționale, toate sectoarele de 
producție create sau dezvol
tate în anii celor două decenii 
de libertate, sînt aici repre
zentate în plinătatea și forța 
lor, cu istoria și cu perspecti
vele lor, cu întrepătrunderea 
și interdependența dintre ele, 
așa îneît drumul prin expozi
ție este o călătorie edificatoare 
prin întregul ansamblu ul 
economiei.

Firește nu-i ușor să te hotă
răști de unde să-ți începi călă
toria.

Pentru că vrem să-i oferim 
cititorului o privire în profun
zime asupra a ceea ce repre
zintă expoziția ne-am gindit 
că, vizitind-o să dăm cuvintul 
unor personalități cu munci, 
de răspundere în conducerea 
diferitelor sectoare ale econo
miei.

Primul sector asupra căruia 
ți se opresc privirile după in
trarea în pavilionul central 
este cel al mașinilor unelte și 
al agregatelor mari, viu colo
rate, impunătoare în ținuta 
lor tehnică, modernă și robus
tă. Ele sînt dominate în mij
loc de rotorul unei turbine hi
draulice a cărei siluetă de oțel 
strălucitor pare că se avîntă 
spre înălțimea cupolei. Deco
ratorii inspirați, i-au ridicat 
aripi roșii de rachetă. în jurul 
ei se desfac ca petalele unei 
flori standurile mașinilor unei-

1944 
1964

EXPOZIȚIA 
REALIZĂRILOR 
ECONOMIEI 
NAȚIONALE 
A R. P. R.

te de mare tehnicitate ți pre
cizie, mașini cu comenzi pro
gram, automate și semiauto
mate...Despre aceste realizări ale industriei noastre ne-a vorbit tovarășul
Ing. VIRGIL ACTARI AN 

adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini— în anii construcției socialiste întreaga energie creatoare a poporului a fost canalizată de către partid în procesul complex al dezvoltării bazei materiale a socialismului pe calea industrializării.Anul trecut producția industrială globală a fost de peste 7,4 ori mai mare decît în 1938; producția mijloacelor de producție s-a mărit de 10 ori, iar a bunurilor de consum de aproape 5 ori față de aceeași perioadă.Obținerea acestor rezultate este strîns legată de avîntul pe care l-a cunoscut în toți a- cești ani industria constructoare de mașini, care a determinat astfel dezvoltarea intr-un ritm rapid a tuturor celorlalte ramuri ale economiei naționale. O imagine asupra dezvoltării acestei ramuri o oferă cifrele. în perioada 1948- 1963 au fost construite 14 întreprinderi mari, s-au reconstruit peste 30, iar altor 75 de întreprinderi li s-a extins considerabil capacitatea de producție. Caracteristica principală a întreprinderilor construite și reconstruite în a- cești ani este utilarea lor cu mașini și utilaje modeme și complexe care să permită promovarea pe scară largă a progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale.Paralel cu perfecționarea bazei tehnice, dezvoltarea industriei constructoare de mașini este marcată pregnant de apariția unor subramuri noi menite să satisfacă nevoile dezvoltării unei economii complexe. Dintre subramurile noi care au fost create în acești ani amintim industria dema- șini-unelte și agregate, de utilaj pentru industria siderurgică, minieră și chimică, industria construcțiilor de autocamioane, tractoare și mașini agricole, industria de utilaj petrolier și pentru rafinării, pentru industria alimentară și ușoară etc. Simpla enumerare a subramurilor noi create este 

in măsură să arate ce baze temeinice, solide, a pus statul democrat-popular dezvoltării industriei constructoare de mașini.O dezvoltare ascendentă și multilaterală a cunoscut in ultimii ani subramura industriei de mașini-unelte și agregate.Această subramură reprezintă, după cum se știe, baza dezvoltării tehnice a tuturor ramurilor economiei. „Vioara întâia", cea care dă tonul în cadrul industriei constructoare de mașini, este fabricarea de mașini-unelte de tip agregat. în ultimii ani s-au obținut rezultate remarcabile în privința dotării întreprinderilor cu mașini-unelte cu performanțe tehnice, la nivelul celor mai bune produse similare de pe piața mondială. Industria noastră produce astăzi într-un sortiment bogat mașini și agregate pentru prelucrarea metalului ca strunguri universale, strunguri Carusel cu comandă program, strunguri revolver cu dispozitive de copiat hidraulice, mașini-unelte cu mese duble, a- gregate și linii de transfer cu mai multe posturi de lucru etc. Numai în perioada 1960— 1963 au fost asimilate și fabricate 80 tipodimensiuni de mașini-unelte, 152 mașini a- gregat pentru linii de transfer, peste 60 de tipodimensiuni de mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Recent a fost dată în funcțiune Fabrica de mașini-unelte și agregate București care — concretizînd întreaga activitate de proiectare și execuție — creează condiții optime pentru ca fabricația acestor mașini să cunoască un ritm ascendent în anii următori.Rezultate remarcabile a obținut industria noastră constructoare de mașini și în celelalte subramuri. Republica Populară Romînă este una dintre puținele țări din lume posesoare de zăcăminte de petrol, care își fabrică singură utilajul pentru exploatarea și prelucrarea industrială a a- cestei bogății.Uzinele profilate pe producția de utilaj petrolier, printre care Uzina „1 Mai“-Ploiești, Uzina de utilaj petrolier-Tîr- goviște și altele, produc —pe lingă instalații de foraj — unități de pompare, sape cu role conice. rulmenți petrolieri, instalații complete destinate rafinăriilor nu numai pentru nevoile economiei noastre na- ționale dar și pentru export. Calitatea superioară a utilajului petrolier romînesc face ca aceasta să se bucure de un bun renume pe plan mondial. Rafinăria Gauhati-India construită de R. P. Romînă a fost apreciată unanim ca un obiectiv industrial deosebit de modern și eficient sub aspect tehnic și economic. La Tîrgul internațional de primăvară de ia Leipzig, din acest an, instalația romînească de foraj 3 DH- 200 A a fost distinsă cu medalia de aur. Aceasta ilustrează creșterea prestigiului internațional al constructorilor ro- mîni de utilaj petrolier.Industria constructoare de mașini a profilat — în anii puterii populare — o serie de întreprinderi pentru producția de utilaj chimic și utilaj siderurgic și minier.Evoluția în ritm rapid a economiei noastre a determinat dezvoltarea și crearea unor întreprinderi profilate pe producerea de utilaj energetic. Dacă la început s-au construit numai turbine de 3 MW și cazanele a^rente, restul echipamentului procurîndu-se din import, în prezent se fabrică în țară în producție de serie unități de 6 MW și hi- droagregate de 5,5; 7,5 și 11 MW, din care o serie au fost montate la Hidrocentralele de pe Bistrița-Roznov, Pîngărați și Zănești.Industria constructoare de mașini a asigurat dezvoltarea și modernizarea mijloacelor de transport rutiere și fluviale prin dotarea acestora cu locomotive Diesel-electrice, troleibuze. autobuze, autopami-

Sub uriașa cupola a pavilionului central Foto; ION CUCUoane. remorchere maritime de linie, motonave fluviale de 2 000 tone, cargouri de mărfuri generale de 4 500 tone, proiectate și realizate în întregime de specialiștii romîni.O dezvoltare vertiginoasă a cunoscut, în cadrul industriei construcției de mașini producția de tractoare și mașini agricole. Drumul parcurs de la I.A.R. — 22 și pînă la modemele Universal 650 și 651 este drumul care a permis industriei românești să se situeze astăzi la nivelul celor mai moderne industrii de acest fel din lume. Pînă la sfîrșitul anului 1963 au fost date agriculturii noastre socialiste peste 70.000 de tractoare, zeci* de mii de combine și semănători tractate pentru recoltat păioase și pentru plante prășitoare, combinele pentru recoltat nutreț de însilozat, grapele stelate pentru tractor, mașinile pentru racordat mazăre, mașinile pentru împrăștiat îngrășăminte, combinele pentru recoltat porumb și altele.Răspunzînd sarcinilor cres- cînde pe care partidul le pune în fața oamenilor muncii din industrie, principalele linii de orientare a dezvoltării ramurii construcțiilor de mașini în anii următori, urmăresc cu precădere ridicarea permanentă a caracteristicilor tehnice ale mașinilor și utilajelor produse și însușirea acelor mașini care reprezintă cel mai înalt nivel al tehnicii; dezvoltarea producției de instalații tehno

logice complete, organizarea și dezvoltarea într-un timp scurt a producției de aparate și elemente pentru a putea asigura programul de mecanizare și automatizare complexă a mașinilor și în special a instalațiilor tehnologice cu proces continuu; creșterea proporțiilor exportului de mașini și utilaje îndeosebi a acelora cu manoperă specifică mare și cu tehnicitate ridicată (locomotive Diesel-electrice, motoare cu ardere internă și electrice, mașini-,unelte, tractoare, instalații de foraj etc) precum și instalații industriale complete.
■ Și iată acum în expoziție a- 
ceste mașini. Le vedem lu- 
crînd, le admirăm cum își de
monstrează gradul înalt de 
modernizare. In plin efort nu 
oamenii ci mașinile singure 
își conduc și își urmăresc cu 
precizie operațiile mașinii care 
„gindesc“t care suplinesc o 
parte din efortul muncitorului.

în fața marelui strung Caru
sel semiautomat SC — 2 500 
pentru strunjiri cilindrice, (in
terior-exterior) frontale, plane 
și conice a unor piese cu dia
metrul de pînă la 2 700 mm și 
în greutate de 15 tone, nu poți 
să nu rămîi măcar cîteva cli
pe, să-i privești statura zvel- 
tă, geometria armonioasă, miș
cările energice. Reunite apoi 
una. lingă alta, mașini de rec

tificat, de lepuît bile, de gău
rit și alezare, de suprafinisare 
a rolelor de rulmenți, strun
guri de diferite tipuri, moder
ne, robuste, alcătuiesc un bu
chet sirțibolic al pașilor pe 
care i-a străbătut producția 
constructoare de mașini unelte 
de la primul strung romînesc 
construit în 1949 pînă la a- 
ceastă complexă și variată go
mă de mașini care pot ocupa 
un loc în primele rînduri ale 
produselor similare fabricate 
în lume.

Doar -cîțiva pași despart o 
surpriză de alta. Nu faci detit 
o întoarcere pe căltii și de 
unde pînă acum priveai Caru
selul, te afli dintr-o dată în 
fafy unui ring, a unei mașini 
de filat fire.

El funcționează uniform, cu 
un ușor zumzet în timp ce o 
fată în albastru se plimbă, su
praveghează toarcerea auto
mată a sutelor de fire subțiri 
și albe. Cîțiva pași mai depar
te două tipuri de războaie de 
țesut transformă firele într-o 
țesătură ușoară ca voalul pen
tru mirese. Sub ochii tăi apoi 
mașini ingenioase împletesc 
pulovere moi de lînă. Alte și 
alte mașini construite după 
„ultimul jurnal", te introduc 
pe rînd în lumea unor nume
roase și puternice industrii. 
Nu se poate, de pildă, să nu 
zăbovești în fața compresoa- 

relor albe și puternice fabri
cate la „Tehnofrig“-Cluj, in 
fața altor mașini pentru in
dustria ușoară, alimentară.

în continuare vom părăsi 
pentru puțin pavilionul cen
tral ca să străbatem drumul 
șantierului petrolier aflat a- 
fară. Este locul spre care am 
fost atrași încă de departe. 
Cele două instalații de foraj 
produse ale Uzinelor „1 Mai‘‘
— Ploiești — nu sînt elemen
te de podoabă. Ele au venit 
aici să-și impună cu autoritate 
privitorului construcția , în
drăzneață, masivă, dantelăria 
de metal, forța și înaltele cali
tăți tehnice. Sonda. 3 DH 200 A
— este în această privință 
poate cel mai reprezentativ 
exponat.

Instalațiile sondelor func
ționează, motoarele puternice 
se aud în plin efort, troliile 
urcă și coboară, masa rotarii 
înșurubează în adine prăjinile 
grele, oamenii sondei mane
vrează totul cu liniște și sigu
ranță și putem, ctțeva minute, 
să ne închipuim undeva în 
timpurile petrolifere ale țării 
și să avem astfel o imagine vie 
a ceea ce a creat industria 
constructoare de mașini pen
tru dezvoltarea și moderniza
rea extracției de petrol.

Unități de pompare de. 5 și 
12 tone, ipstalații de prevenire 
a erupțiilor, agregate de ci
mentare, autostații de carotaj, 
alte și alte instalații — com
pletează peisajul.

0 călătorie 

la izvoarele 

otelului
Călătoria noastră prin expo

ziție este in același timp înso
țită pretutindeni de prezența 
masivă a metalului. De la cel 
mai mic cui și pînă la gigttnți 
de oțel — metalul — așa cum 
se intîmplă de fapt în viața de 
toate zilele — își divizează au
toritatea industrială în spațiul 
cel mai vast al expoziției.Ne vorbește tovarășul 

ing MIRCEA POPESCU 
adjunct al ministrului, 
industriei metalurgice— în 1938 — anul cel mai prosper al economiei regimu- . rilor burghezo-moșierești, Ro- mînia se situa din punct de vedere al industriei metalurgice pe ultimele locuri între țările europene. Se produceau atunci anual 80 mii tone de cocs metalurgic, 133 mii tone fontă, 287 mii tone oțel și 319 mii tone laminate finite.în cei 20 de ani de la eliberare industria metalurgică a cunoscut o amplă dezvoltare și iată că în anul 1963 producția globală siderurgică a fost de 10 ori mai mare decît în

(Continuare în pag. Vll-af



//V Mm
VITRINA
/I TI Pil Pe teritoriul atributelor casnice ale luminii

Fotografiile: ION CUCU

(Urmare din pag. ft VI-a)1938, în perioada 1951—1963 — ritmul mediu anual de creștere a fost de 13,7 la sută.Răspunzînd prin fapte la chemarea partidului de a da patriei mai mult oțel oamenii muncii din siderurgie au sporit necontenit eforturile lor. au făcut să crească productivitatea muncii, indicele de utilizare a agregatelor.O1C 45, 700 kg/cm*O simplă înșiruire de simboluri și cifre? Nu. Cifre cu adîncă semnificație, care a- teșță instalațiile și agregatele de ..care dispune siderurgia . o^tră* boțuri reâ și dorința icțsrurgișfiior de a da industry constructoare de mașini produse eu proprietăți fizice și mecanice superioare.Olc 45 (în vorbirea tehnică — oțel de calitate pentru îmbunătățire), oțel întrebuințat pentru executarea pieselor solicitate de forțe mari, are scris în biografia lui: oțel nealiat, cu grad de puritate ridicat, obținut printr-o elaborare îngrijită și cu un control riguroș al fabricației. Acest produs, prezent la expoziție, ne amintește munca neobosită și priceperea siderurgiști- lor hunedoreni care-1 elaborează, preocuparea de zi cu zi a acestora, pentru creșterea gradului de puritate a oțelurilor.Aceeași biografie au și oțe- larii de la cuptoarele electrice și Martin de la oțelăria Reșița. De aici oțelul merge alături la Uzina constructoare de mașini Reșița Ia 

în universul palpitant al unei mașini ingenioase

București, la Brașov, Arad și la alte întreprinderi constructoare de mașini pentru a da viață pieselor complicate supuse ia scikitări cari variabile.— preș-,mea pe care o poc stăvili Ixirianeie și țevile executate oe T«m*.rxMrete frate v- tria noastre. (Uzina oe țevi Ro mac C S. Hunedoara «rTovar&șu! mg Mircea Popescu. vorbindu-ne despre produsele sadencgace ialifrr. - te de vizitator la exporițâe. face remarca: -Prezezu otelului este multiplă și coce- piexâ, el poate fi iarfhuî de la piese Mmpte, subansan^iun de mașini, pină^Ia cele mei complicate mașmi-motoare, tractoare, rulmenți, autocamioane. turbine, mașini-tme’- te de tip agregat eUT.— Această simplă enumera - re (incompletă de altfeb» a produselor cu care siderurgia participă la actuala expcxr.Se. ne arată munca plină de ovini a siderurgiștilor.Vizitind expoz.pa. rfcnh j. cu imaginea oțetaxahu desu.- nic care atent, stând m fata tabloului de comandl urmărește diagrame, le descifrează, le interpretează =. apâ^izd pe diferite butoer.e. comandă dirijează întregul proces ier. - nologic de elaborare al oțelurilor. pune in mișcare lami- noarele pentru profite grele, mijlocii și ușoare, al țevilor de la 0 5—0 1030Referindu-se la diversitatea produselor siderurgiei tov. adj. al ministrului, ing. M. Popescu, ne vorbește despre întrecerea dintre siderurgie și chi-

cver-n xzh»!

Or de C-tru -șfiyțrea preducVei, jmeu- nătățlrea calitSQi și lărgirea gamei de sortimente.
îl invităm acum pe cititor

naenute uo. de la Uapoarj de 
czeva texe pini Ia spectru.’
^filelor fine și grele. Dar 
rixizaîonl na ca înțelege poa
te deplin geneza oțelului dacă na i s-ar oferi la proporțiile 
restrinse ale unor machete 
extrem de sugestive nu numai 
posibilitatea de a face cunoș
tință cu noile furnale, oțelării 
și laminoare, ci și cu modul 
lor de funcționari. O machetă 
reprezentind, de pildă, oțelăria 
nouă de la Hunedoara, redă in 
miniatură, întregul proces de 
elaborare a oțelului, sugerind 
mișcarea agregatelor moderne, 

ig cxpqp;:*, masarxi coexirxe- 
țziiar, d esze aid ««eta?*, înainte de a fi m^tamorțasaL 
de alte industrii ir. maș-.ni» a- parcte, motoare și cc-jînccțu. c zrebuit fnfii să se nască H 
furnale și afelării. Snb acest 
aspect, drumul spre exearx 
grzndioasi expoziție trece pe 
le Reșița și Hunedoara.

Traseul 
marilor 

energii

întorși la discuția noastră, 
aflăm ci și altă ramură a in
dustriei iși arogă dreptul de a 
fi prezentă pretutindeni tn 
economia națională.

Industria electrotehnică a 
cunoscut in cei 20 de ani de la 
Eliberare o dezvoltare puter
nică continuă, inregistrînd in 
primii ani ai șesenatului un 
ritm de peste 30 la sută. Rit
mul acesta înalt a fost realizat 
in condițiile îmbunătățirii 
permanente a calității produ
selor și ale asimilării unui nu
măr important de mașini elec
trice, aparatură și elemente de 
automatizare, cu caracteristici 
funcționale comparabile cu 
cele fabricate de țări cu veche 
tradiție industrială.Pentru a cunoaște cele mai noi realizări din domeniul industriei electrotehnice, precum și diversitatea produselor pe care le execută acest sector important al economiei noastre naționale, ne-am adresat tovarășuluiIng. NICOLAE GHIȚA 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini— Cu ce produse participă industria electrotehnică la Expoziție?— Produsele electrotehnice sînt întîlnlte de vizitatorul expoziției pretutindeni, absolut în toate standurile începînd chiar cu reflectoarele de iluminat care indică drumul spre ele.Iar prin elementele de automatizare a mașinilor-unelte — cu acționare program, de prelucrat prin coordonate sau prin copiere, ele ordonează „gîndurile" mașinilor și instalațiilor determinîndu-le să execute lucrări de tehnicitate ridicată — într-un timp redus, dar cu cea mai mare exactitate. De la cota zero, sau

Nu kprnn nici de la serto-A» se găsesc expuse diferite tipuri de aparate de radi: și televiziune. aspiratoare ce praf și alte produse de uz casnic fabricate de industria noastră.La expoziție, ministerul nostru a expus numai produse dintre cele mai reprezenta-- ve» dar care la un loc creează insă imaginea întregii game de produse pe care Ie execută acest sector al industriei electrotehnice.In încheiere tov. ministru N. Ghițâ ne-a vorbit despre îmbunătățirile tehnice adese anul acesta produselor prezentate.Enumerarea citorva din produsele care au fost îmbunătățite din punct de vedere funcțional a început cu locomotiva Diesel electrică, asamblată la „Electroputere" Craiova, care a suferit însemnate modificări de concepție și tehnologice, adueîndu-i-se linele îmbunătățiri constructive.Amintesc executarea bobi- najului generatoarelor cu caracteristici superioare celor din proiect și schimbarea scheme: de acționare, care a permis creșterea vitezei de deplasare și deci folosirea acestor locomotive și la tracțiunea trenurilor de persoane. Prin îmbunătățirile tehnologice aduse execuției motoarelor, s-a obținut o productivitate sporită față de cea preconizată in documentație. De asemenea s-au adus modificări structurale și tehnologice seriei de motoare electrice asincrone trifazate de utilizare generală care sînt produse de uzinele „Electroputere" Craiova, Mașini electrice București „Electromotor" Timișoara și „Precizia*4 Săce- le. Importante modificări s-au adus și elementelor de automatizare existente în fabricație, de exemplu blocul de automatizare „Unilog" conceput de Institutul grupului de automatizări și elementele de automatizare din sistemul de reglare discontinuu. 

o luxuriantă lume a electrici
tății.

De la motoarele electrice ex
puse la liniile de înaltă ten
siune montate aici in mărime 
naturală, de la stațiile de 
transformare la creierii elec
tronici az mașinilor de calcu
lai CET-500, prin vaste rețele 
energia electrici pulsează r»~ farog indepluu-nd și aici, la 
tort râboterilor, funcția « rw-ptxj prmordtală pe care i-e hirixerte economia ia plin este: « 9*ru.

fi rtix-f t etacsn/ica-

Chimia — 
universul 

unor 
profunde 
prefaceri

Ctec pass «os wcteo te *e deaetede pe*specsz=s spre do- meaăal «ris de mas p crix de 
rachete pe ssne de produse 
tsst de jetnrîse, ca orisex «*-

în nltinta aax, ralomf^tnd 
din ce ia ce «« «aH F brâe resntneie carizrale — sa
rea, petrohU. gaznl vieze- — 
indnstria duasicâ s-a dezvol
tat cn pași de onsg Cowbtae- :e?e de la Rozaoc, Borzeșri f BdMa — Lriweîe de la Sdr*- 
neșsi. Govora șt Xdrodari «a; 
doar eizeva âtn noile centre 
ale dănsiei.

Dar in tarried a-ne ta discu
țiile ce tavarăfi xdjancți ai 
miniștrilar, tata ee ae declară 
in legătură cu aceasta tova
rășul

tag. L DELEANU 
adjunct al mintarmlui indus

triei petrolului și chimieiPe baza faptului că țara noastră dispune de resursele saturate necesare partidul a- eordă o mare importanță dez- voltarii unei industrii chimice puternice care să asigure realizarea unui larg sortiment de produse de cea mai înaltă calitateAvîntul chimiei corespunde unor necesități ale industriei și agriculturii noastre. O întîlnim și în industria bunurilor de larg consum. Cine nu are în casă măcar un singur obiect din material plastic ? De la simpla farfurie, la atrăgătoarea ramă a u- nui televizor, masele plastice au înlocuit cu succes celelalte materiale dovedindu-se mai trainice cu un aspect mai frumos. Apar firele și fibrele sintetice. Chimia este în plină ofensivă și în sectorul construcțiilor de mașini. Numeroase subansamble, roți dințate, discuri, axe etc. executate înainte din fontă, oțel sau alte metale sînt’ astăzi din 

mase plastice. Fiecare tonă de material plastic poate înlocui 6 tone de metale feroase sau 4 tone de metale neferoase. Recent, chimia s-a a- firmat și In industria metalurgică. Cocsul fabricat la Brazi va fi de mare folos în producerea aluminiului. In a- gricultură. prin îngrășăminte și insecticide chimice, ea și-a găsit un cimp larg de activitate. Noile unități aflate in construcții. Combinatul de îngrășăminte chimice de ta Turnu Măgurele. Craiova și Combinatul de îngrășăminte eu azot Tg. Mureș care vor prodoce îngrășăminte complexe. vorbesc de ta sine despre partieparea chimiei la dezvoltarea agriculturii.Aproape că nu există sector al economiei care să nu reclame produsele industriei chimice.Vorbind despre produsele industriei chimice, întîlnlte in pavilioanele expoziției, tova- rășal ing. L Deleanu a adăugat :Ace»ie produse sînt numeroase și in sortimente variate. Iată citeva dintre ele care au o întrebuințare largă: firele și fibrele sintetice, la a căror fabricare participă fe- xxriuL prezent și el în expoziție. apoi cauciucul sintetic, ciorura de polivinil și poli- sâreaui produse cu largă întrebuințare în industria de mase plastice. detergenții care au o întrebuințare cas- r.xă- Cauciucul sintetic mentă o mențiune aparte. In expozipe. alături de cauciucul sintetic fabrica: la Onești se expun anvelopele realizate în țară pentru toate genurile de vesucoie eu motor. Uzina J2>a- nubtana* expune cea de-a 1 900 000-a anvelopă fabricatăAlături de aceste produse sini expuși coloranții și auxi- harii pentru industria textilă li de pielărie. Față de anul 19» cînd în țara noastră se făceau doar recondiționări de colorant: importați (cantitatea totală fiind de 10 tone) în 1964 se realizează cca 600 de tone coloranți intr-o varietate mare de nuanțe pentru a satisface cerințele celor mai exigeați consumatori.Mai trebuie amintite produsele din sectorul celuloză și hîxfie; celuloză de lemn răși- nos. din stuf și paie, peste 100 sortimente de hîrtie și cartoane. apoi îngrășămintele principale : azotat de amoniu, uree și nitrocalcar, îngrășăminte fosfatice, antidăunători — insecticide și ierbicide, produse anticorosive — etc.Toate aceste produse, varietatea și calitatea lor, vorbesc despre preocuparea continuă a chimiștilor pentru valorificarea superioară a resurselor naturale, despre aportul lor la dezvoltarea celorlalte sectoare ale economiei țării noastre.
Să revenim acum la călăto

ria noastră prin expoziție.
O întreagă împărăție între 

hotarele căreia se desfășoară 
prefacerile miraculoase ale 
petrolului, ale gazului metan, 
ale sării și ale altor materii pri
me în produse, care și-au ex
tins utilizările în toate sec
toarele vieții. Vedem aici 
curcubeele coloranților dar și 
reprezentate prin machete — 
fabricile, noi care-i produc, 
vedem anvelope pentru toate 
tipurile de vehicole dar și fa
bricile și combinatele noi care 
le produc, vedem cocsul din 
petrol, lanțul nuanțat ăl deri
vatelor superioare ale țițeiu
lui, dar și siluetele complicate, 
copleșitoare ale complexelor 
petrochimice care le produc, 
cauciucuri sintetice, mase 
plastice (dar pentru mase 
plastice ne așteaptă în incinta 
expoziției un pavilion special), 
îngrășăminte chimice și diver
se alte substanțe necesare in
dustriei și agriculturii — toate 
aflate alături de siluetele sim

bolice ale noilor întreprinderi 
care alcătuiesc ansamblul ma
siv al acestei ramuri industri
ale atit de vertiginos dezvolta
tă în ultimii ani.

Invitație 
la alte 

viitoare
u * v a 'fă

calatorii
N-am văzut decit patru din

tre sectoarele expoziției și 
spațiul din ziar e pe sfîrșite. 
A mai rămas de parcurs un 
drum lung și tot atit de bogat.

Ne așteaptă lumea înălțimi
lor și a adincurilor petroluluț. 
Apoi acel vast spațiu al indus
triilor bunurilor de larg con
sum.

Sintem așteptați în spațiile 
arhitecturii și construcțiilor.

Trebuie văzut sectorul agri
culturii cu toate apetisantele lui exponate, sectorul indus
triei lemnului în care poți 
simți izurile dulci ale bușteni
lor tăiați, răcoarea și masivi
tatea pădurii, sau poți să-ți c- 
dihnești privirile și gîndurile 
pe mobilele de inattă clasă 
prezentate aici, dimpreună cu 
machetele noilor și marilor 
combinate de prelucrare și va
lorificare superioară a masei 
lemnoase.

Mai trebuie văzute apoi 
platformele mașinilor agricole 
.cu cele două variante ale 
tractorului Universal: 650 și 
651. Mai rămin de văzut gale
riile de sub pămînt care re
produc un fragment dintr-o 
mină de cărbuni cu tot ce pre
zintă mai nou realizările din 
industria minieră. Mai trebuie 
văzut pavilionul și platforma 
transporturilor (trenuri în
tregi, vagoane noi și moderne, 
locomotiva Diesel electrică, 
locomotiva cu aburi moderni
zată, vagoane cisternă, vagoa
ne basculante, vagoane, va
goane, vagoane... Avioane, ma
chete ale cargourilor, cabotie- 
relor, motonavelor, remorche
relor și ale tuturor tipurilor de 
nave fabricate la noi).

Trebuie, da, trebuie văzute 
neapărat loturile demonstra
tive agricole (citeva hectare) 
în care sînt prezentate „pe 
viu“ cele mai noi realizări ale 
științei agricole rominești.

Trebuie văzut pavilionul 
maselor plastice, trebuie să 
fie văzut standul cu toate ti
purile de motoare (și e o ga
mă impresionantă) care poartă 
inscripția „Fabricat în R.P.R." 
(pe altele „Made in Rouma- 
nia“, depinde de destinație).

Mai putem să mergem să 
vedem bazinul a cărui apă este 
absorbită și refulată de toate 
tipurile de pompe și moto- 
pompe pe care le fabrică in
dustria noastră...

Și cite altele nu sînt de văzut!
Din declarațiile primilor vi

zitatori am reținut că „Pentru 
această expoziție, ca s-o poți 
cuprinde și să-ți satisfaci în
treaga doză de curiozitate pe 
care ți-o trezește, îți trebuie 
pe puțin citeva zile(t.

Fiecare sector, fiecare stand 
in parte — și ele se numără 
cu sutele — se impun prin 
importanța și atractivitatea 
lor și vizitatorul se simte ire
zistibil îndemnat să le cerce
teze îndelung și cu atenție — 
ca să poată să cuprindă și să-și 
înmagazineze în memorie o 
sinteză fortificatoare a izbîn- 
zilor din acești 20 de ani.

De aceea vom relua în alte 
numere de ziar călătoria noas
tră prin expoziție, vizitînd ce
lelalte sectoare.

Un sentiment de mîndrie.
Un sentiment de satisfacție. 
O imagine a forței creatoare 

a poporului.
Un îndemn înflăcărat spre 

realizările și mai mari ale vii
torului.

Iată ce vom duce cu noi 
sfirșitul acestei călătorii.MIHAI CARANFIL VICTOR CONSTANTINESCU

expcxr.Se


TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Dragi tovarăși,Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului romîn — cea de-a XX-a aniversare a eliberării Rominiei de sub jugul fascist, Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. adresează în numele întregului popor sovietic, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, întregului popor romîn și dv. personal felicitări cordiale și cele mai bune urări.într-un termen istoricește scurt, harnicul popor romîn a înfăptuit, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, prefaceri democratice și sociale fundamentale, a transformat Romînia într-un stat socialist înaintat cu o industrie dezvoltată și o mare agricultură mecanizată, a obținut succese minunate în construcția socialistă. Romînia de astăzi este un stat liber și independent în care economia, știința și cultura se dezvoltă în ritm rapid, iar nivelul de trai material al poporului crește necontenit.în anii puterii populare a crescut considerabil prestigiul Republicii Populare Romîne pe arena internațională. împreună cu celelalte țări socialiste, Romînia promovează consecvent principiile coexistenței pașnice și luptă activ pentru destinderea încordării internaționale, pentru dezarmarea generală și totală, pentru pace și colaborare între popoare, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și prieteniei.Oamenii muncii din Romînia, însuflețiți de Partidul Muncitoresc Romîn și de Comitetul său Central în frunte cu tovarășul

BucureștiGheorghe Gheorghiu-Dej, muncesc cu entuziasm pentru transpunerea în viață a mărețelor sarcini trasate de Congresul al 111-lea al P.M.R.Poporul sovietic care construiește cu succes comunismul se bucură din toată inima de realizările poporului romîn. El di o înaltă apreciere relațiilor frățești care-1 leagă de oamenii muncii din Romînia. Prietenia și colaborarea dintre popoarele și partidele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Romîne. bazate pe principiile de nezdruncinat ale marxism-leninismul și internaționalismului socialist, respectării reciproce a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, corespund pe deplin intereselor popoarelor din ambele țări, servesc țelurilor nobile ale dezvoltării continue a relațiilor dintre ele și cauzei construirii cu succes a socialis- mului și comunismului.Ne exprimăm convingerea fermă că prietenia frățească sivie- to-romînă se va întări și dezvolta și de acum înainte spre bir.eie popoarelor din țările noastre, în interesul unității și coeziunii măreței comunități a statelor socialiste și întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale.Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. vă doresc dv. dragi tovarăși, și întregului popor romîn noi și mari succese în lupta pentru pace și socialism !Trăiască prietenia veșnică și indestructibilă și colaborarea frățească dintre popoarele sovietic și romin !NICHITA HRUȘCIOV Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
ANASTAS MIKOIAN Președintele Prezidiului Sovietului Snp al UJLS.S.

Moscova, Kremlin 22 august 1964

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

Manifestări consacrate celei de-a XX-a
aniversări a eliberării Rominiei

U. R. S. S.MOSCOVA 22 (Corespondenții Scînteii și Agerpres transmit: Presa centrală sovietică publică la 22 august numeroase materiale cu pri- i lejul cele de-a 20-a aniversări a eliberării Rominiei. „Pravda" consacră aniversării o pagină întreagă. „Komsomolskaia Pravda" publică un articol semnat de ambasadorul R. P. Romîne Nicolae Guină. Ziarele publică, de asemenea, materiale despre dezvoltarea e- conomiei romînești, declarații ale oamenilor sovietici care ne-au vizitat țara și numeroase știri în legătură cu festivitați- . le prilejuite de aniversarea patriei noastre.
★La 22 august, ambasadorul R. P. Romîne în U.R.S.S., Ni- l colae Guină. a depus o coroană de flori la mauzoleul lui V. I. Lenin.
★Adunări festive consacrate sărbătorii naționale a poporu- iui nostru, au avut loc la Kiev. Chișinău, Riga, Frunze. Vilnius etc.Expoziții ilustrînd diferite aspecte din viața și munca poporului romîn s-au deschis la Moscova, Minsk, Dușanbe îi alte orașe din Uniunea So- i vieticâ.

R. P. Chineză

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Eliberării Ro- mîniei, în numele poporului chinez, al Partidului Comunist Chinez și al guvernului Republicii Populare Chineze, exprimăm poporului romîn, Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului Republicii Populare Romîne felicitări călduroase.Ziua de 23 August este o sărbătoare glorioasă a poporului romîn. Cu douăzeci de ani în urmă, sub conducerea Partidului Comunist din Romînia în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, poporul romîn săvîrșind eroic insurecția armată, a răsturnat dominația reacționară a lui Antonescu, puriînd astfel o bază victorioasă pentru instaurarea puterii de- mocrat-populare și deschizînd o pagină nouă în istoria poporului ronrtîn.în cei douăzeci de ani. harnicul și înțeleptul popor romin. sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului Republicii Populare Romîne, în fruntea cărora se află tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, unindu-se într-un singur tot. muncind cu hărnicie, bizuindu-se în principal pe forțele proprii și pe resursele țării sale, a obținut realizări mărețe in opera ce con- struire a socialismului. în momentul de față, poporul rc~l.- luptă cu deplină încredere pentru îndeplinirea planului șeseca*. de dezvoltare a economiei naționale, pentru un și rr.s. rv-»-* avînt al economiei naționale. Poporul chinez se bjcurâ toată inima pentru realizările obținute de poporul frate romîn și urează poporului romîn să obțină în continuare succese în opera de construire a socialismului.Republica Populară Romînă, promovind în mod ccnsecver:

a depus eforturi neobositeo politică externă de pace, salvgardarea păcii în Europa și in lumea întreagă. Der. : vor- du-și în mod insistent relațiile de întrajutorare și a£texnre cu țările socialiste pe baza normelor în relațiile reciproce c.nrre partidele frățești și țările frățești, stabilite de Declaratu_e âa 1957 și 1960, Partidul Muncitoresc Romin și guvernul Repr.-_: _ Populare Romîne au adus o contribuție pozitivă la apărarea unității lagărului socialist și a mișcării comuniste interaawa'r în îndelungata luptă comună revoluționara și de eccs=r=re a socialismului, între popoarele chinez și romin s-a izritega: • prietenie profundă. Noi vedem cu bucurie că p— popoarele noastre bazată pe șjlismul proletar se întărește necontenit, și că in sțcnL pre.- cipiilor de respectare reciprocă a indepesdențci st iu-.—w-W de egalitate în drepturi și avantaj reciproc, de intra.uîaace t colaborare, relațiile de prietenie și ciuaborare crt? ^fcr_e noastre în domeniile ecooocuc. cultural k —■«rprecum și in alte demean se dezvcâă aeâeettl. Aseacea sa. numai că corespunde pe depLn interese ier ecmcae tee ^apaace- lor noastre, dar și eotriribee -a intănuta tzutăxu a ft3QE teatrului aorîahg Sistem prefead csarriact că fa eteazoă pen.vjcia.w", pnetesua *ri»i>ir i cimrr paparsg maes * papara ratnin se va eocsoîxia p decrcuta ca «anracfiâ p mt. muz te acum înainteFie ca prietenia frățească cmtre popesreue rxxarr s. rtaLx să trăiască pe veșnicie •

PEKIN 22 (Agerpres).— Ziarele centrale chineze din 22 a_riist publică pe prima pagină reportaje despre adunarea festivă care a avut loc la Pekin pentru sărbătorirea celei de-a 20-a aniversări a E- liberării Rominiei și despre recepția oferită de ambasadori R. P. Romîne, Dumitru Gheorghiu, cu același prilej.Ziarul JJagunbao“ publică im articol cu privire la dezvoltarea agriculturii socialiste din Romînia. semnat de Eugen ALexe. vicepreședinte al Con- rZiufci Superior al Agrlcul- nsrii «1 Republicii Populare
La 22 a'^gust. Ministerul Gri—. al R- P Căineze. Co- srteCul relațiile culturale cu s^âinătatea și Asocia- pentru prietenia chino- 

n-Tâfti au eegaeirat o sală de riiae cu pritejel eetef de-a ag^rerriri a exur.

stat ale celor două țări, adu
narea festivă a fost deschisa 
de Boleslaw Podedworny.

A luat apoi cuvîntul Piotr 
Jaroszewicz membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

La adunare a mai luat 
cuvîntul Gheorghe Diaconescu, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Polonă.

A urmat un program artis
tic.

In după-amiaza zilei de 22 
august, Gheorghe Diaconescu 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Polonă a vorbit la postul 
de radio și la postul de televi
ziune din Varșovia despre 
marea însemnătate a zilei de 
23 August în istoria poporului 
romîn.

Ambele cuvîntări au fost ur
mate de programe speciale de 
radio și televiziune închinate 
marii sărbători a poporului 
romîn.

R. D. Germană
BERLIN 22 (Agerpres). — 

Vineri după-amiază a avut loc 
la Berlin o adunare festivă cu 
prilejul celei de a XX-a ani
versări a Eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist. La adu
narea organizată de C.C. al 
P.S.U.G., de Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane și de 
Consiliul Național al Frontului 
Național au participat Man
fred Gerlach, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al 
R.D.G., Max Sefrin, dr. Max 
Suhrbier și dr. Grete Wittkow- 
ski, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri al 
R.D.G., August Bach și Wilhel
mine Schirmer-Proscher, mem
bri ai Prezidiului Camerei 
Populare a R.D.G., Horst 
Brasch, vicepreședinte al con
siliului Național al Frontului 
Național, Hans Bentzien și dr. 
Karl Grunheid, membri ai 
Consiliului de Miniștri al 
RD.G., Otto Winzer, prim loc
țiitor al ministrului afacerilor 
externe al R.D.G., precum și 
alte personalități oficiale.

La adunare au luat cuvîntul 
Alfred Neumann, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
PS.U.G. ministru, președintele 
Consiliului Economiei Națio
nale precum și dr. Ștefan Cle- 
ja, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R- P- Ko- 
mhse in R. D. Germani.

R. P. Albania

Pekin

rac; near .TaiaT.♦
6c ăngte sarea săr-a poporuluiMAO TZE-DUNPreședintele Comitetului Central al Partidului Comunist ChinezLII ȘA O-TI Președintele Republicii Papalare Cliarr

CIT DC.

cir nm R. P. Polonăr JHSCrrUL ZL — Carea
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin, 
Președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Aprryees. Gk- Ghevr-

Stimați tovarăși,Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a Eliberării Rominiei de sub jugul, fascist, în numele oamenilor muncii din Republica Socialistă Cehoslovacă și al nostru personal, vă transmitem dv. și. întregului popor romin frate un salut tovărășesc și sincere felicitări.
Cu acest prilej, poporul ceoosicvac narr-rară p cu poporul Rominiei și rezultatele abcnsxne. zz a&z- prietenii, în opera de dezvoltare a caftteteteM te vieții sociale, economice și cultur-jrNoi urmărim cu boeure somare ne pmîn in construcția wrialteă si vă otrtez. yr.trjc » și întregului popor romin. noi «accese M ar-r etrr-t

CCai PJLTP. Lmdmmr Su-

TIRANA 22 (Agerpresk — L« TeatnU popular eir. Tirana « srv? ioc o adunare festivă 
consneratâ celei de-a 20-c ani- 
cerairi c EJiberării Rominiei.

Au fost de față Tonin Ja- î.oco. membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, mi
nistru al comunicațiilor, Bilbil 
lC.osi. ministru al justiției, re
prezentanți ai vieții publice 
din Tirana, precum și un mare 

de oameni ai muncii.
A fost, de asemenea, de față Gheorghe Veieescit, ambasa

dorul extraordinar și plenipo- 
tențiar al R. P. Romine în R. P. Albania, precum și alți 
membri d ambasadei.

Am lect cuvîntul Misto Trofee, președintele Comitetu- Ixi albanez pentru relații cul
turale fi prietatefti cu străi- otaze^ și eobesedonil Gheor- 
tfse VeleoaLF* Teehoe^e a fost prezentat n fSm rominesc.

R. P. Mongolă

Fraga

Dragi tovarăși.

te. sări a ELberări: Rominiei. Au
VLAX BATOR 22 (Ager- prof. — In capitala Republi- rii Popr-iare Mongole a avut : je o adunare festivă consacrata cetei de-a 2O-a aniverANTONIN NOVOTNY. Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Președinte al Republicii Socialiste Cehoslovace

JOttF LIXUT

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Cetini 

al Partidului Muncitoresc Romin, 
Președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Mdteifri 

al Republicii Populare Romine

Cu prilejul sărbătorii naționale a Rocnlruri — cea _t-a XX-a aniversare a eliberării — în manete Cootataftot Centrai al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, ai Coate&aftte te Sos $i al guvernului Republicii Populate Potooe. precum > ai Btetr* personal, vă transmitem dv, și prin dv. pcțjom. _ r~rz_ călduroase felicitări și cele mai cordiale urlr_Poporul polonez se bucură de marile succese : o-cursul celor douăzeci de am de poporul taie roofi^ teb ca»-WLADYSLAW GOMULKA Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Căit Polone
Varșovia

B&ezreșriCu ocazia sărbătoririi celei de-a XX-a teEtvecsftri a Eteeeft- rii Rominiei, am deosebita plăcere de a transmute pGporrl. frate romîn și dv. personal, în numele ptțjoaceltr j.al meu personal, felicitări cordiale si cele mai rr-irpentru progresul țării dv. și pentru ferxirea c* poc na. 1.
peaej pentrureLațSe de pmeaes.e cel» dxii «in ate neaserr se vorintirt șt dezvcîia erdrz. iz mieres-l pări p wrsakurrultxi.IOSIP BROZ TTTO

Belgrad

dnim jriar-tri » a& **pre-
de

ciale, precum și reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești.Au luat cuvîntul Batmonj, președintele Arsciației de prietenie mongolo-romîne, Nandhuu, erou al Muncii Socialiste. deputat al Marelui Hural Popular și Gheorghe Stoian, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Romîne în R. P. Mongolă.După adunarea festivă a urmat un program artistic prezentat de ansamblul armatei mongole.
S. U. A.

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — Cu ocazia celei de-a 
XX-a aniversări a zilei de 23 
August, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Washington, Petre 
Bălăceanu, a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei. Au 
participat Luther Hodges, mi
nistrul comerțului al S.U.A., 
D-na Rusk, reprezentând pe 
secretarul Departamentului C ? 
Stat al S.U.A., soția senatoru
lui J. W. Fulbright, președin
tele Comitetului pentru Relații 
Externe al Senatului, Richard 
H. Davis și Philip H. Trezise, 
asistenți ai secretarului de Stat, 
funcționari superiori din De
partamentul de Stat, Departa
mentul Comerțului, Departa
mentul Agriculturii, senatori 
și congresmeni, oameni de 
cultură și de artă, oameni de 
afaceri, ziariști. Au participat 
șefi și membri ai misiunilor 
diplomatice acreditați la 
Washington.

Au prezentat felicitări scrise 
secretarul de stat Dean Rusk, 
subsecretarii de stat Averell 
Harriman și George Ball, a- 
sistenții secretarului de Stat.

Marea BritanieLONDRA 22 .— (Corespondentul Agerpres, Liviu Rodes- cu, transmite : Vineri seara, în sala „Hammer Theatre" din Londra, Asociația de prietenie anglo-romînă a organizat o în- tîlnire festivă cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Eliberării Romîniei de sub jugul fascist.Adunarea a fost deschisă de președintele Asociației, comandorul Edgar P. Young, care a dat citire mesajului trimis de cunoscutul jurist D. N. Pritt, președintele de onoare al A- sociațieLA vorbit apoi Harry Francis. vicepreședintele Asociației.In continuare a fost prezentat filmul „Tudor“, care a fost urmărit cu mult interes.La întîlnire a luat parte conducerea și membrii Asociației de prietenie anglo-romînă, invitați din Londra și din alte orașe ale Marii Britanii.Au participat, de asemenea, Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul R. P. Romîne la Londra.
AustriaVIENA 22 (Agerpres). — Mircea Ocheană, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în Austria, a oferit o recepție cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.La recepție au participat: Otto Probst, ministrul transporturilor și energiei electrice, Franz Jonas, primarul orașului Viena, P. Forster, vicepreședintele Camerei federale pentru comerț și industrie, Sigvard Eklund, director general al Agenției internaționale pentru energie atomică, șefi și membri ai misiunilor diplomatice acreditați la Viena, funcționari superiori din ministerele afacerilor externe, comerțului. învățămîntului, a- facerilor interne, apărării naționale. asigurărilor sociale etc.Au participat de asemenea, reprezentanți ai vieții cultu-PE SCURT «PE SCURT «PE
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B^ksvu, capitala pro- riariet Krru. corespondenții «peațțSor occidentale de pre
să re'.zteczâ cd luptele dintre 
râsc^lstâ și armata guverna
mentală continuă și că situa
ția din oraș și împrejurimi 
este ireâ eosfuzâ.

Se anunți, de asemenea, că 
guvernul central congolez, de
și a anunțat că renunță la ho- 
tărirea eu privire la expulza
rea cetățenilor din Burundi și 
Congo (Brazzaville), vineri

rale, ai cercurilor de afaceri, ziariști.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
ElvețiaBERNA 22 (Agerpres). — Ambasadorul R. P. Romîne la Berna, Vasile Dumitrescu, a oferit o recepție cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Eliberării Romîniei. Din partea teZ Departamentului politic al El- veției au fost prezenți Jakob Burkhardt, ministru plenipotențiar, șeful diviziei Organizației internaționale, dr. Antonio Janner și dr. Hansjorg Hesse, șefi ai secțiilor politice ale Departamentului politic federal, Charles Albert Wetter- wald, șeful ad-interim al protocolului, și alte personalități. Au participat, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice, reprezentanți ai unor organizații internaționale, reprezentanți ai vieții economice, deputați, oameni de cultură și artă, ziariști.

Argentina
BUENOS AIRES 22 (Ager

pres). — Cu ocazia celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
Argentina, Dumitru Fara, a o- 
ferit o gală de filme romînești, 
în saloanele ambasadei R.P.R. 
din Buenos Aires.

Au fost prezentate filmele 
„Preludiu la un poem" și „Pași 
spre Lună".

Au participat personalități 
ale vieții politice și culturale, 
oameni de afaceri, ziariști.

Au asistat, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice și 
membri ai corpului diplomatic.

Birmania
RANGOON 22 (Agerpres). — '

Presa birmaneză publică nu
meroase materiale legale de 
cea de-a 20-a aniversare a Eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist. Ea relatează pe larg 
despre dezvoltarea economica 
și social-culturald a țării noas- 
tie. Presa de limbă birmană și 
engleză relevă principiile poli
ticii externe ale R. P. Romîne 
și rolul mereu crescînd al țării 
noastre în viața internațională-

Intr-un articol de fond, zia
rul guvernamental „The Wor
king People's Dailly" vorbind 
despre dezvoltarea industriei 
petroliere în Romînia scrie în
tre altele: „Romînia este un 
partener comercial de încrede
re atît pentru țările socialiste 
cit și pentru țările nesocialiste'.

CipruNICOSIA 22 (Agerpres). — La 21 august în saloanele ambasadei R. P. Romîne din Nicosia a avut loc o recepție cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Eliberării Romîniei de sub jugul fascist. La recepți^ au participat G. Cleridis, președintele Camerei reprezentanților din Cipru, A. Araou- zos, ministrul industriei și comerțului, R. Solomides, ministrul finanțelor, T. Papadopoulos, ministrul muncii și asigurărilor sociale, deputați, membri ai corpului diplomatic, precum și un mare număr de personalități ale vieții politice și economice din Cipru.
O. N. IJ.

noapte a revenit asupra hotă- ririi și primii expulzați au 
părăsit Congo-ul.

Intr-un comunicat oficial, 
guvernul senegalez a anunțat că primul ministru congolez. 
Moise Chombe, a adresat pre
mierului senegalez două me
saje in care ii cere să me
dieze în disputa dintre Congo 
(Leopoldville) pe de o parte și 
Congo (Brazzaville) și Burun
di pe de altă parte. Guvernul 
senegalez a anunțat că „ia act 
de cererea lui Chombe și va 
examina cu atenție această 
problemă.1'

COPENHAGA. — Dupâ întreve
derile care au avut loc între Henry 
Cabot Lodge, reprezentantul per
sonal al președintelui S.U.A.. Jens 
Otto Krag, primul ministru danez 
si Per Haekkerup, ministrul aface
rilor externe al Danemarcei, a fost 
dat publicității un comunicat în 
care, după cum menționează agen
ția France Presse. se arată între 
sitele, câ guvernul danez „în vir
tutea ar.qajamentelor luate față de 
unele țâri în curs de dezvoltare, 
nu este în măsură, cel puțin în 
anul fiscal în curs, să acorde aju
tor Vietnamului de sud“.

După cum se știe, scopul vizitei 
iui Lodge în țări vest-europene 
este de a expune politica S.U.A. în 
.Asia de sud-est si de a obține spri
jin pentru Vietnamul de sud.

Henry Cabot Lodge părăsește 
luni Copenhaga pentru a pleca în 
Germania occidentală.
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NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării Romî
niei, ambasadorul Mihail Hașe- 
ganu, reprezentantul permanent 
al R. P- Romîne la Organizația 
Națiunilor Unite, a oferit o re
cepție în saloanele misiunii.

La recepție au participat am
basadori, reprezentanți ai țări
lor membre ale O-N.U., diplo- 
mâți, subsecretari ai Secreta
riatului O.N.U., funcționari su
periori ai O.N.U., oameni de a- 
faceri și reprezentanți ai mari
lor companii americane din 
New York, ziariști americani și 
străini acreditați la O.N.U. etc.
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MADRID. — Fostul Dresedinte al 

Argentinei. Juan Domingo Peron, 
(care s-a stabilit în ultimii ani la 
Madrid) a dat publicității vineri o 
declarație în care anunță „hotărî- 
rea fermă de a se întoarce în Ar
gentina anul acesta". Documentul 
este semnat de 9 conducători pe- 
ronisti care au participat la Ma
drid la o reuniune prezidată de 
tostul președinte.GENEVA. — într-un buletin dat publicității la Geneva in legătură cu starea sănătății lui Sakari Tuomioja, se subliniază că sîmbătă dimineață starea continua să fie gravă, rămînînd neschimbată de două zile. Nu se dau amănunte suplimentare.

NEW YORK. — Robert Wagner, 
primarul orașului New York, a a- 
nunțat vineri, după cum relatează 
agenția United Press International, 
că va sprijini candidatura lui Ro
bert Kennedy, ministrul justiției al 
S.U.A., în alegerile pentru Senat. 
Robert Kennedy urmează să can
dideze pentru postul de senator 
din partea statului New York.

In declarația sa, Wagner a afir
mat că Robert Kennedy are apti
tudinile necesare pentru a repre
zenta populația statului New York 
în Senat.

ADD1S ABEBĂ. — La 'Addis A 
beba s-a anunțai oiicial că, la in
vitația șahului Iranului, între 14 si 
17 septembrie, Împăratul Haile Se!- 
lassie al Etiopiei va face o vizită 
in Iran.


