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Tovarăși,

Poporul romîn cinstește astăzi cea 
de-a 20-a aniversare a zilei de 23 
August, ziua eliberării patriei de 
sub jugul fascist, cea mai mare 
sărbătoare națională a Romîniei. 
Acest eveniment istoric a deschis o 
eră nouă, luminoasă, în dezvoltarea 
țării, a marcat o cotitură hotărîtoare 
în destinele poporului nostru, în 
îndelungata sa luptă pentru elibe
rarea națională și sociale, pentru 
înfăptuirea de adinei transformări 
revoluționare și clădirea unei 'Rcmînii 
noi, socialiste.

Cu prilejul acestei glorioase ani
versări permiteți-mi ca, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Consiliului 
de Stat și al guvernului Republicii 
Populare Romîne să vă transmit un 
călduros salut, dv., tovarăși depu
tat! și deputate, vechilor participant! 
la lupta ilegală a partidului, la eve
nimentele din august 1944, fruntașilor 
în munca și lupta pentru construirea 
socialismului invitați la Sesiunea so
lemnă a Marii Adunări Naționale, 
tuturor cetățenilor scumpei noastre 
patrii I

Salutăm cu multă bucurie în mij
locul nostru delegațiile de partid și 
de stat din țările socialiste frățești 
și le aducem vii mulțumit! pentru 
că cinstesc, prin prezența lor, marea 
noastră sărbătoare. Aceasta consti
tuie o caldă manifestare a rela
țiilor de prietenie dintre partidele 
și țările noastre !

De asemenea, salutăm călduros 
pe toți oaspeții de peste hotare 
aflati aici, care participă împreună 
cu noi la această aniversare săr
bătorească 1

Au trecut 20 de ani de la memo
ry ăla zi a eliberării țării; uriașele 
prefaceri petrecute în acest răstimp 
în toate domeniile, în structura po
litică, economică și socială a țării, 
în poziția ei internațională, au schim
bat din temelii înfățișarea Romîniei 
și condițiile de viață ale celor ce 
muncesc.

Cea mai măreață cucerire a oa
menilor muncii este victoria deplină 
a socialismului la orașe și sate. Au 
fost desființate clasele exploatatoare 

J — lichidate pentru totdeauna ex-
_S ploaiarea și asuprirea omului de că

tre om.
Forța socială hotărîtoare a tuturor 

marilor transformări din viața po
porului, eroica noastră clasă mun
citoare, harnica țărănime colectivis
tă. intelectualitatea, oamenii muncii 
de toate naționalitățile, înfrățiți în 
lupta umăr la umăr pentru înflori
rea patriei, formează societatea nouă 
din țara noastră, strîns unită în ju
rul partidului.

Orînduirea 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 ori- 
cînd, se bucură de un imens pres
tigiu în rîndurile poporului și înde
plinește cu succes rolul de forță 
conducătoare în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste.

Imaginea Romîniei de astăzi, li
bere și prospere stă mărturie că 
Partidul Muncitoresc Romîn a bine
meritat încrederea poporului, a răs
puns cu cinste nădejdilor sale.

Coeziunea strînsă a oamenilor 
ț muncii în jurul partidului, hotărîrea 

lor nestrămutată de a înfăptui po
litica sa verificată de viață, stau 
chezășie cuceririi de noi și noi vic- 

tarii sub steagul măreț al socialis
mului 1

Tovarăși,

Revoluția populară, începută acum 
două decenii prin insurecția armata 
antifascistă, își are profunde rădă
cini istorice în frămîntările sociale 
și în contradicțiile legate de situa
ția internațională a Romîniei din 
anii premergători celui de-al doilea 
război mondial, accentuate la extrem 
în perioada dictaturii militaro-fascis- 
te.

Politica antipopulară și antinațio
nală dusă de clasele stăpînitoare 
menținea Romînia într-o 
stare de înapoiere econo
mică și culturală, de de
pendență, față de marile 
puteri capitaliste. Acestea 
acaparaseră principalele ei 
resurse — petrolul, lem
nul și alte bogății, folo
seau țara drept o anexă 
agrară și sursă de materii 
prime, drept pion al poli- 
licii lor imperialiste.

Deveneau din ce in ce 
mai grele condițiile de trai 
ale muncitorilor, țăranilor, 
meseriașilor, imensei ma
jorități a intelectualilor, se 
accentuau restrîngerea drep
turilor și libertăților demo
cratice. atmosfera de silni
cie și teroare.

Partidului comunist i-a 
revenit misiunea istorică 
de a mobiliza oamenii 
muncii împotriva exploa
tării burghezo-moșiereș- 
ti, împotriva fascizării 
țării, pentru drepturi de
mocratice. Ridicînd stea
gul luptei împotriva fas
cismului, care devenise principala 
primejdie pentru poporul romîn, parti
dul nostru chema masele muncito
rești, grupările democratice, persona
litățile proeminente ale vieții politi
ce și culturale să militeze împotriva 
expansiunii imperialismului german 
și a agenturii sale interne, împotri
va pregătirii războiului antisovietic, 
pentru apărarea independenței na
ționale.

In anii întunecați ai războiului 
hitlerîst, comuniștii, animați de cel 
mai fierbinte patriotism, au dat ne
numărate jertfe organizînd sabotarea 
mașinii de război și mobilizînd toate 
forțele patriotice, întregul popor Ia 
acțiune în vederea răsturnării dicta
turii militaro-fasciste.

Eroismul fără seamăn al Armatei 
Sovietice, care purta pe umerii ei 
greul războiului, loviturile nimicitoa
re pe care Ie dădea pe front armate
lor fasciste, insuflau un puternic 
avînt luptei de eliberare a poporului 
romîn.

Creșteau nemulțumirea și revolta 
maselor populare, se accentua sta
rea de spirit antihitleristă în armată, 
sporeau deruta și panica în rîndurile 
întregii reacțiuni, se adîncea necon
tenit criza politică a regimului anto- 
nescian.

In aceste împrejurări hotărîtoare 
pentru destinele Romîniei, Partidul 
Comunist Romîn a elaborat o splat- 
formă care prevedea răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste, scoaterea ță
rii din războiul antisovietic și întoar
cerea armelor împotriva Germaniei, 
formarea unui guvern din reprezen
tanții tuturor forțelor antifasciste, 
înfăptuirea de reforme democratice. 
Partidul s-a declarat gata să cola
boreze cu toate partidele, grupările 
și personalitățile, indiferent de pozi
ția lor de clasă și de convingerile

tor ideologice, pentru realizarea ori
cărei prevederi din această platfor
mă, punînd ca singurul criteriu al 
colaborării lupta împotriva ocupanți- 
lor hitleriști și a slugilor tor din 
țară. «

Frontul Unic Muncitoresc, realizat 
în aprilie 1944 între partidul comu
nist și partidul social-democrat, a 
constituit coloana vertebrală a coa
lizării tuturor forțelor politice hotă- 
rîte să lupte pentru eliberarea țării.

O mare importanță a avut ac
tivitatea 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 price
pere împrejurările - favorabile create 
de succesele militare ale coaliției 
antihitleriste și,».în primul rînd. de 
strălucitele victorii ale Armatei So
vietice.

In ziua memorabilă de 23 August 
1944, dictatura militaro-fascistă a 
fost răsturnată, Antonescu și ceilalți 
membri ai guvernului au fost ares
tați. Formațiunile de luptă patriotică 
și unitățile militare romîne au ocu
pat principalele instituții și obiective 
militare, au curățat Capitala și îm
prejurimile ei' de unitățile hitleriste,

Sesiunea solemnă a Marii Adunări Naționale
Marea Adunare Națională a Re

publicii Populare Romîne s-a în
trunit simbătă dimineață într-o 
atmosferă sărbătorească, în sesiu
ne solemnă consacrată celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romi- 
niei de sub jugul fascist.

In sala Palatului R. P. Romîne 
se aflau, alături de deputați, mem-
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• bri ai С C. al P.M.R. și ai gu
vernului, conducători ai instituți
ilor centrale și ai organizațiilor ■ 
obștești, fruntași In întrecerea. ' so
cialistă, vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri su
periori, oameni de știință, cul
tură și artă, ziariști romîni și co
respondenți ai presei străine.

La sesiune au asistat’ șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă.

Marea sală era dominată de 
stema de stat a R. P. Romîne stră
juită de steaguri roșii și tricolore. 

au zdrobit trupele germane din Va
lea Prahovei, Brașov, Gonstanța, 
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 partici
pat cu toate forțele ei la război, pînă 
la capitularea Germaniei fasciste.

Poporul romîn va cinsti veșnic a- 
mintirea vitejilor ostași sovietici ca
re și-au dat viața pentru libertatea 
țării noastre; sîngele vărsat în co
mun a cimentat prietenia și alianța 
dintre poporul romîn și poporul so

vietic, în lupta pentru trium
ful nobilei cauze a liber
tății popoarelor, a păcii și 
socialismului!

Infruntînd cu un minu
nat spirit de sacrificiu con
dițiile deosebit de grele, 
ruina economică provocată 
de război și sabotajul re- 
acțiunii. poporul nostru a 
răspuns cu înflăcărare 
chemării partidului „Totul 
pentru front, totul pentru 
victorie"!. Muncitorii, ță
ranii, meseriașii, intelectua
lii și-au mobilizat toate 
puterile, au acceptat cu 
bărbăție orice privațiuni 
pentru a asigura resursele 
și mijloacele necesare fron
tului.' Asemenea momente 
de imens avînt patriotic 
rămîn pentru totdeauna 
consemnate de istorie.

Pentru faptele lor de ar
me 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 in
dependență națională.

Gindul nostru se îndreaptă cu e- 
moție și recunoștință spre eroicii sol
dați și ofițerf romîni, spre bravii 
luptători din formațiile patriotice, 
spre toți neînfricații fii ai poporului, 
luptători antifasciști în frunte cu co
muniștii care și-au dat viața pentru 
cauza sfîntă a libertății patriei I

Datele festive 1944—1964 înscrise 
pe fundal evocă glorioasa aniver
sare pe care o cinstește astăzi în
tregul nostru popor.

Ora 10: Aplauzele puternice, înde
lung repetate, ale deputaților și in
citaților salută apariția prezidiu
lui: in prezidiu iau loc tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor

ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă. Nicolae Ceaușescu. 
Chivu Stoica. Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan. Ștefan Voitec. Mihai 
Dălea, Gheorghe^ Gaston Marin, 
Gogu Rădulescu, Constantin Tuzu, 
Avram Bunaciu, Grigore Geamă- 
nu, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui,' membru Biroului 'Marii Adu
nări Naționale. In prezidiu iau loc 
delegațiile de partid și de stat in
vitate în țara noastră pentru a

Descătușînd energia creatoare a 
maselor, insurecția antifascistă a dat 
un puternic impuls luptei poporului 
pentru obiective mereu mai înalte 
ale progresului social, spre desăvîr- 
șirea transformărilor burghezo-demo- 
cratice și trecerea la instaurarea pu
terii muncitorești-țărănești, la înfăp
tuirea sarcinilor revoluției socialiste.

Se ridicau la luptă forțe sociale 
uriașe, de nebiruit, trezite la creație 
istorică conștientă. Clasa muncitoa
re, organizată în sindicate unice, ță
rănimea care lupta pentru pă- 
mînt, partidele și grupările reu
nite în Frontul Național Democrat, 
formațiunile de luptă patriotice 
schimbau raportul forțelor politice în 
favoarea poporului muncitor. Reac- 
țiunea nu mai era în stare să opreas
că lupta maselor pentru reforme de
mocratice, pentru înfăptuirea năzuin
țelor seculare de viață mai bună, de 
eliberare de sub jugul oricărei asu
priri și exploatări.

Oamenii muncii luau cu asalt pre
fecturile, preturile și primăriile, in
stalau în fruntea acestora reprezen
tanți ai poporului, alungau din apa
ratul de stat și din conducerea insti
tuțiilor și întreprinderilor elementele; 
reacționare, expropriau și împărțeau 
țăranilor pămînturile moșierești.

Valul luptei populare a înlăturat 
succesiv trei guverne cu majorita-te 
reacționară și a adus la putere, la 6 
martie 1945, primul guvern în care 
clasa muncitoare avea rolul precum
pănitor, guvernul prezidat de patrio
tul înflăcărat și eminentul om de 
stat, dr. Petru Groza.

Legiferarea și definitivarea refor
mei agrare, cît și întreaga activitate 
a guvernului, au sporit considerabil 
influența și autoritatea acestuia în 
rîndurile maselor țărănești, au con
solidat alianța muncitoreasci»-țără- 
nească făurită în focul luptei pentru 
pămînt.

Cercurile reacționare nu s-au putut 
împăca, desigur, cu noul curs a! e- 
venimentelor. Partidele „istorice" ve
deau că pierd terenul de sub picioa
re și rămîn complet izolate de po
por. fără nici o bază de masă. In 
înțelegere și cu sprijinul cercurilor 
imperialiste, pe a căror intervenție 
se bizuia pentru recîștigarea pozi
țiilor pierdute, reacțiunea, grupată 
în jurul monarhiei, a aruncat în joc 
ultima sa carte. Regele a rupt orice 
contact cu guvernul dr. Petru Groza,

(Continuare în pag. 2-a)

lua parte la sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei.

Deschizind ItKrările sesiunii, 
președintele Marii Adunări Națio
nale. tovarășul Ștefan Voitec, pro
pune să se păstreze un moment de 
reculegere in memoria deputați
lor Mihai Gh. Bujor și Mihai Ra- 
lea, care au încetat din viață în 
perioada care a trecut de la ulti
ma sesiune. Întreaga asistență se 
ridică în picioare.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a spus apoi:

La sesiunea noastră consacrată 
aniversării eliberării patriei și mun
cii glorioase a poporului sub con
ducerea încercată, a Partidului 
Muncitoresc Romîn participă de
legații de partid și de stat din ță
rile frățești care au venit să cins
tească prin prezența lor mărea 
sărbătoare națională a poporului

(Continuare în pag. 3-a)
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2 STEAGUL ROȘU

|
Expunerea tovarășului 

Gheorgbe Gheorghiu«Dej 
la sesiunea .solemnă 

a Marii Adunări Naționale

(Urmare din peg. І-И)

a refuzat contrasemnară# legilor, 
șcpntînd să provoace o criză politi
că, demisia guvernului și răsturna
rea regimului democratic. Guvernul 
și-a continuat însă activitatea, în
făptuind programul de transformări 
democratice, dovedind că șe poate 
guverna eît se poate de bine și fără 
așa-numitui „factor constitutional".

Conatatînd eșecul deplin al „grevei 
regale", monarhia, conducătorii parti
delor national-tărănese și liberal, au 
Căutat din nou sprijinul puterilor oc
cidentale din coaliția antihltleristă. 
Ca o condiție a normalizării rela
țiilor între rege și guvern, Statele 
Unite și Anglia au cerut, iar guver
nul Groza a acceptat includerea ca 
miniștri fără portofoliu a cîte unui 
reprezentant al eelor două partide 
„istorice" și organizare» într-un ter
men scurt îl alegerilor generale.

In alegerile efectuate în noiembrie 
1946, Blocul Partidelor Democratice 
a obținut o strălucită victorie, întru
nind 71,80 la șută din totalitatea vo
turilor. Pentru reaefiune, alegerile 
au constituit o înfrîngere zdrobitoa
re, au definitivat proeesui de izo
lare eompletă de mase a partidelor 
„istorice".

Vă amintiți, tovarăși, eîte efor
turi a irosit presa reacționară din 
Occident pentru a denatura reali
tățile secjal-pplitiee din țară și a pre
zente instaurarea guvernului dr. Pe
tru Groza cp un act impus din afară. 
Victoria obținută în alegeri <te for
țele democratice a confirmat cum nu 
se poate mai convingător că guvernul 
este expresia voinței și intereselor 
profunde ale maselor largi, că el se 
bucură de încrederea deplină a po
porului.

Avînd de făcut față unei situații 
economice deosebit de grele în urma 
războiului, a jafului hitlerist și a se
cetei consecutive din anii 1945-1946, 
guvernul Petru Groza a îndreptat 
tpate eforturile spre lichidarea hao
sului economic și financiar, spre re
dresarea economiei naționale. Ajun
ge să arătăm că venitul național re
prezenta atunci doar jumătate față 
de anul 1938. Agricultura, în ansam
blul ei, era într-o stare dezastruoasă, 
șeptelul era distrus în cea mai mare 
parte, întregul șistem de transpor
turi dezorganizat. Această situație 
era agravată de sabotajul sistematic 
al claselor exploatatoare, care practi
cau specula, dezorganizarea produc
ției și aprovizionării, contrabanda 
valutară și evaziunile de ca
pital, urmărind ca prin inflație, 
ruină și foamete să creeze în rîndul 
maselor nemulțumire și dezorientare 
și șă submineze regimul democratic.

In acești ani grei, cînd Romînia 
era bîntuită de secetă și foamete, 
Uniunea Sovietică a acordat un aju
tor frățesc țării noastre dîndu-ne 
pline, deși trecea ea însăși prin mari 
greutăți de aprovizionare. Poporul 
nostru își amintește eu recunoștință 
de acest ajutor care adeverește că 
prietenul la nevoie se cunoaște.

Sprijinul economic și colaborarea 
frățească cu Uniunea Sovietică au 
avut o mare însemnătate pentru con
solidarea măsurilor luate de partid 
în vederea refacerii țării.

Invingind rezistenta înverșunată a 
claselor ‘ exploatatoare care defineau 
poziții dominante în viața economi
că, guvernul a aplicat într-o perioa
dă scurtă o serie de legi de mare 
însemnătate. A fost etatizată Banca 
Națională, care șe afla în mîinile ca
pitaliștilor, s-a introdus legea Ofi
ciilor industriale prin care s-au creat 
condiții ca statul să controleze și să 
îndrume activitatea industrială și 
comercială a întreprinderilor particu
lare, s-a reorganizat comerțul exte
rior.

Un moment deosebit de important 
l»a constituit adoptarea de către gu
vern, în iunie 1947, a propunerilor 
Partidului Comunist, cuprinzînd un 
program sistematic și concret de în
sănătoșire a vieții economice și fi
nanciare. Cît de grea era situația ță
rii în acea perioadă se vede din în
suși faptul că acest program nu pu

tu euprlnde prevederi deeît ШММІ 
pentru 6 luni, iar ca obiectiv de ridi
care a producției industriale șe Sta. 
bilea atingerea abia a circa 70 la 
sută din nivelul producției anului 
1038. Acest program ilustre totodată 
realismul șl seriozitatea cu care 
partidul a abordat rezolvarea pro
blemei deosebit de dificile și com
plexe a refacerii economica. Ca o 
condiție hoțărîtoare pentru trecerea 
la dezvoltarea economiei naționale, 
partidul a preconizat efectuarea re
formei monetare și a atabiliaăfii-

In scopul întăririi reformei agrare, 
a fost votată legea nirculatiei bunu
rilor agricole, care împiedica spn- 
eentrarea pămîntarilw Hrănești în 
mîinile chiaburilor, a fost desființată 
dijma, una din rămășițele feudale 
din economia noastră-

Infruntînd nenumărate greutăți oa
menii muncii au înfăptuit cu succes 
aceste măsuri care îngrădeau posibi
litatea burgheziei de a sabota redre
sarea producției șl finanțelor țării; 
au apărut primele elemente de Sta
bilitate în economie. Toate aeșștea 
au slăbit pozițiile «acțiunii și șu 
întărit regimul democrat; s.au creat 
condiții pentru înlăturarea de pe 
аеена istoriei a monarhiei, pentru 
lichidarea ultimelor vestigii al? do- 
infnațtei politice burghezo-moșierești.

Insurecția armată antifascistă, fn- 
atayrareș fa putere a guvernului de
mocrat în martie 1945, proclamarea 
Republicii Populare au foat verigi 
șle aceluiași proces revoluționar ne
întrerupt.

întreaga putere a îost preluată de 
clasa muncitoare, în alianță eu țări- 
r.imea muncitoare. Oamenii muncii, 
adevărații făuritori a) istoriei, nu de- 
venit singurii stăptnl ai țării, *U 
pășit eu Însuflețire și elan, sub con
ducerea partidului. Ia construirea so
cietății soeiallsțe.

Tovarăși,

Prin istoricul act al națiemnllflril 
din iunie 1948, principalele mijloace 
ale puterii economice a burgheziei 
— fabricile, bănoile, transporturile, 
societățile de asigurări au devenit 
bun al întregului popor; s-a creat 
un puternic sector socialist, a fost 
lichidată exploatarea capitalistă în 
industrie, desehizindu-ae noi perspec
tive dezvoltării economiei naționale.

S-a putut păși fa elaborarea și rea
lizarea primelor două planuri anuale 
care ne-au permis aă facem un înce
put de ordine în economie, să ne or
ganizăm și să obținem experiență în 
planificare, sg trecem la planurile 
cincinale de dezvoltare economică.

In orientarea întregii activități de 
construire a bazei fehnico-materjale 
a socialismului, partidul a pornit de 
la fapțul că Romfnîa dispune de re
sume naturale variate care permit 
dezvoltarea complexă și multilaterală 
a economiei ei.

Călăuzindu-se după învățătura 
marxist-leniniștg și aplfcînd-o fa con
dițiile țării noastre, partidul a pus 
permanent în centrul politicii sale e- 
conomice industrializarea socialistă, 
pe baza tehnicii înaintate, ca o con
diție fundamentală a dezvoltării e- 
chilibrate și armonioase a tuturor 
ramurilor economiei.

Ceea ce caracterizează ansamblu] 
operei de construcție economică în 
țara noastră este ritmul înalt de 
creștere a industriei. Astfel. între 
anii I960—1963. producția globală 
Industrială a sporit într-un ritm me
diu anual de peste 13 fa sută; în 
ultimii ani acest ritm s-a accentuat 
atingînd 15 le sută în perioada 
1960—1963. ceea ce înseamnă depă-, 
șirea ritmului mediu prevăzut în pla
nul de 6 ani. Ca rezultat, volumul 
producției industriale este în prezent 
de peste 8 ori mai mare dectt în 
1938. iar venitul național de 3£ ori.

încă de la Conferințe Națională a 
P.C-R, din 1945. traaînd linia gene
rală a dezvoltării economice a Ro- 
mîniei, partidul a acordat prioritate 
industriei grele, principalelor el ra
muri — orientare care ?l-a găsit re
flectare în toate planurile de stat ji 
a determinat importante schimbări 

calitative ta itruetwa eoonumleă » 
țării.

Ponderea producției mijloacelor de 
producție reprezintă ș$tăz| aproxima
tiv 2/3 din ansamblul industriei, — 
ceea ce asigură o bază trainică pro
gresului neîntrerupt gl întregii eco
nomii naționale.

Rezultatele industrializării socia
liste Își găsesc expresia in schimba
rea structurii venitului național, par
tea realizată ;n industrie sporind de 
fa 30 fa sută în ІѲ38 la aproape 47 
fa sută în 1903, !n condițiile desvol* 
tării concomitente a agriculturii, eft 
șl a celorlalte ramuri ale economiei.

In toată această perioadă, parti
dul nostru a acordat o deosebiți a- 
tențle repartizări! judicioase a veni
tului național, asigurînd însemnate 
resurse pentru lărgirea continuă a 
barei materiale necesare dezvoltării 
economiei, concomitent eu preocupa
rea pentru creșterea sistematică a 
nivelului de tr»i «| poporului,

In anii de la eliberare s-au ridicat 
mari combinate ehimiee. siderurgice, 
de prelucrare a metalului, e lemnu
lui, ale Industriei ușoare și allffien- 
tare dotate eu tehnică avansată. Au 
feșt construite în Industria republi
cană circa 450 întreprinderi și secții 
no|, au fost «utilate, modernizate și 
dezvoltate întreprinderile existente, O 
parte tot mai mare s producției In
dustrial? este concentrată în mari u- 
nități cu profil complex, care, prin 
instalațiile lor moderne șl tehnologia 
adoptată, asigură prelucrarea în con
diții superioare a materiei prime, re. 
ducere? cheltuielilor de producție pi 
realizarea unei înalte oficianta «o- 
nomic?.

In «setași timp, partidul a urmă» 
rit. ce unul dintre obleetlvele funda
mentale ele politicii sale eeonomtee, 
îmbunătățirea continuă a repartizării 
teritoriale a forțelor de producție, 
printr-o astfel de amplasare a noilor 
obiective Industriale eare a* Impri
me un ritm de dezvoltare mai accen
tuat regiunilor rămase în urmă.

Resurse Importante au fost îndrep. 
tata spre extinderea rezervelor, dez
voltarea și «utilarea industriei pe- 
trolulul, cărbunelui șl gasului me
tan; а fost elaborat planul de elec
trificare de 10 ani — îndeplinit Wa- 

. Inie de termen șl în condiții de efi
cient! superioară prevederilor Ini
țiale,

In anul în cura producția de ener
gie electrică șl termică va depăși de 
29 de ori pe cea realizată în IKB 
Numai puterea nouă ce se va Instala 
în 1964 în centralele electrice dapl- 
șește cu mult pe cea creată în Romî- 
nta în întreaga perioadă de guver
nare burghezo-moșierMseă.

Partidul șl gnvernul acordă o a- 
tentie permanentă nevoilor ereseînde 
de metal ale economiei. S-au pua în 
valoare noi rezerve și au feat con
struita mari unități de prelucrare; 
se află în construcție marele combi
nat siderurgie de fa Galați și între
prinderile de alumina ®î aluminiu de 
la Oradae și Slatina, Producția de 
fontă a crescut de aproape 14 ori 
față de 1938, cea de otel șl metale 
neferoase, da paste 10 ort,

Una din preocupările permanente 
ale partidului și guvernului a consti
tuit-o încă din primii ani ai con- 
strucției socialiste dezvoltarea susți
nută e industriei ehimiee, eare dis
pune în țara noastră de condiții și 
perspective deosebit de favorabile.

Pornind de la aceste posibilități, 
în planurile economice s-au asigu
rat industriei chimice ritmuri înalte 
de dezvoltare, cere. între anii 1950- 
1963 s-au ridicat în medie la 22 la 
sută, iar în cadrul planului șesenal, 
la 25 la sută, superioare tuturor ce
lorlalte ramuri ale industriei.

Industria noastră constructoare de 
mașini ș! electrotehnică satisface 
complet nevoile de utilaj ale indus
triei petroliere, asigură o mare parte 
din mașinile și agregatele necesare 
industriei chimice, transporturilor, 
construcțiilor, industriei de prelucra
re a lemnului și a bunurilor de con
sum. De o importantă deosebită este 
contribuție industriei constructoare 
de mașini fa dotarea tehnică a »■ 
griculturii, la mecanizarea complexă 
a muncilor agricole; produsele a- 
ceatet ramuri stnt tot mat emit apre
ciate ?i peste hotare.

Succese remarcabile au fort obți
nute de muncitorii, inginerii și teh
nicienii noștri pe tărîmul luptei pen
tru sporirea productivității muncii- 
In prezent două treimi din sporul 
producției industriale șe obțin pe 
seama creșterii productivității mun

cii. Aceasta șe bazează ш primul 
rînd pș introducerea tehnicii пей, pe 
ridicarea continuă a calificării, pe 
organizarea superioară a producției, 
in lumea eont«n₽orwtă șe desfășoa
ră o vastă revoluție tehnico-științifi- 
Că, cere impune modernizarea conti
nuă a speratului de producție fn pai 
cu progresul tehnie mondial, aplice, 
rea fargă a celor mai înaintate cuce
riri ale științei și tehnicii. Avem 
convingerea că pășim pe un drum 
bun orienfindu-fțe hotârît Spre dote. 
«« economiei ou tehnica cea mai #. 
vanaată, apra însușirea și Introduce, 
rea în fabricație a celor mai reușite 
tipuri de mașini șl utilaje existente 
pe plan mondial.

Cadrele noastre dispun de condi
ții din cele mai bune pentru a cu
noaște și stăpîni temeinic «alinările 
tehnicii moderne — și sîntem siguri 
că pasiunea lor pentru tot ce este 
avansat în producție, competența 
sporită a clasei muncitoare și « cor
pului tehnic, munca lor asiduă pe a- 
cest tir im se va concretiza în noi și 
remarcabile realizări.

ta două decenii de fa eliberare, 
ca rezultat ai politicii de industriali
zare, țara noastră dispune de ramuri 
industriale noi. în plin avînt. de com
binate, fabrici și uzine moderne, pu
ternice centrale electrice, noi mine 
și idiele petroliere, vaste șantiere de 
«enstriKții. Pulsează viguros econo
mia prosperă a Romîniei noi, socia
liste I

Ne reamintim cu acest prilej cît 
s-au străduit cercurile conducătoare 
ale fostelor clase dominante șt po
negrească polities de industriallzere 
preconizată de partid și ее profeții 

funebre rfișpîndMU în legătură cu 
această politică.

In 1947 oficiosul unuia din fostele 
partide „istorice" scria: „industria 
grea, mai cu seamă «stări, cînd cer
cetăm zările întunecate «le orizon
tului căuțînd o geană de lumină Spre 
a ne îndrepta nădejdile către un 
schimb internațional, apare mai ne
legitimă ca aricind... Primatul indus
triei grele, fiind șinonim cu izolarea 
noastră de restul continentului. în
seamnă pauperizare și evoluție retro, 
gradă... Industrializarea eșfe sino
nimă cu răsturnarea premiselor exis
tentei noastre. Este îmbrățișarea unui 
erez cy desăvîrșire opus structurii 
social-economice romîneștî. Este sa
crificarea tuturor realităților pe al
tarul unor Interese străine de faetu- 
re și putințele poporului romîn"

După cum se vede, ceea ce-1 alar
me în primul rînd pe foștii stăpîni 
ai țării și pe stăpînii stăpinilor ei, 
era perspectiva eă Romînia, indus- 
frialigmdu-ee, își va pierde vechiul 
rol pe care 1-1 hărăziseră, de anexă 
agrară a puterilor imperialiste, de 
piață de desfacere a acestora 0 fur
nizoare de materii prime ieftine. 
Desigur, dacă este vorba de răstur
narea „vechilor premise ale existen
ței", a vechii structuri aocfal-eqono- 
mice care decurge din acest rol, a- 
tunci intr-adevăr trebuie să ne recu
noaștem vina. Mai mulț, trebuie să 
mărturisim că de lapt tocmai acest 
lupru l-am și dorit și că nu simțim 
nici o umbră de regret eă aceste 
așa-gise „realități legitime" s-au dus 
pe veci pe apa «îmbete; I

CH privește atitudinea loc de dis
preț și neîncredere fată de poporul 
romîn și certificatul de incapacitate 
pe care îl dădeau — bilanțul acestor 
decenii arată suficient de convingă
tor dacă stă sau nu în putința po
porului romîn să-și creeze o indus
trie modernă, înfloritoare |

Același oficios conchidea: „De în
făptuiri sub acoat regim nici vorbă 
nu poate fi... Pe scurt, este cea mai 
proastă guvernare pe care a avut-o 
acest pămjnt de la Buerebista și pînă 
în zilele noastre".

Mersul Istoriei a spulberat aprecie
rile ridicola ale partidelor „istorice", 
profețiile și nădejdile lor deșarte, iar 
înseși «ceste partide s-au cufundat 
de mult în neant!

înfăptuind cu hotărîre obiectivele 
stabilite de partid In domeniul indus
trializării, oamenii muncii se pot 
mîndri cu rezultatele eforturilor lor 
depuse în «certe decenii pentru crea
rea unei industrii socialiste puterni
ce, multilateral dezvoltată, capabilă 
să asigure progresul și avtatul con
tinuu al petri»!.

tovarăși,

ia cele două decenii care au trecut 
de te eliberare, în agricultură au 
avut loc profunde transformări so- 
cial-economice. Pornind de la teza 

leninistă că făurirea unei economii 
socialiste unitare necesită construi
rea socialismului nu numai la orașe, 
ți șj la sate, hofaririfa de importanță 
istorică a)o plenarei din 3-~S martie 
1949 au stabilit liniile directoare șle 
reorganizări* agriculturii pe bgte 
noi-

Munca perseverentă depuâă de 
organele și organizațiile de р«ПІ4 în 
rîndurile țărănimii a luat caracterul 
unei largi activități politice și urga- 
пісМѳгісе de matâ. în desfășurarea 
căreia au fost învinse nenumărate 
greutăți inerenta unși acțiuni <fa o 
asemenea amploare, care privea a- 
tragerea pe un nou f!gaș a milioa
ne de producători individuali, ®e 
punea problema nu numai de a uni 
gospodăriile individuale, dar și de 
a crea relații noi, socialiste de 
muncă, de a introduce un mod su
perior de organizare pi gospodărire a 
producției agricole, de a forma și 
ridica necontenit conștiința aeete- 
listă a maselor țărănești.

După ІЗ ani de muncă intensă, 
s.a fnehelat proeesui de colectivizare 
a agriculturii, victorie Istorică aons- 
flnțită la Sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale din primă
vara anului 1962 Întreaga eeoncmie 
a țării a căpătat un caracter unitar, 
socialismul a tnvln» pe deplin ottt 
la orașe eît șl ta sate-

Promovînd neabătut politica de 
dezvoltare intensivă șl multilaterală 
a agriculturii, atatul noștru a în
dreptat în acest sector importante 
mijloace materiale și bănești. Ja- 
vcatlțiile alocate pentru dotarea Sta
țiunilor de mașini a| tractoare și 
gospodăriilor de stat, lucrările de 
îmbunătățiri funciare, creditele acor
date gospodăriilor colective, perfec
ționarea continuă a sistemului de 
contractări a produselor 1a prețuri 
avantajoase au contribuit la aperi- 
rea producției egricole și la crește
rea fondului central al Statului. Cu 
toate condițiile climatice nefavora
bile pe care le-am, avut într-un nu
măr de ani din această perioadă, 
producția do cereale a sporit, s-eu 
realizat creșteri importante la cul
turile tehnice, s-a mărit și a-a 
îmbunătățit calitativ efectivul de ani
male, In perioada 1959—1963 *-a 
ebțtnut în medie pe an o producție 
totală de cereale de peste 10 milioa
ne de tone, față de 8 milioane tone 
cît a reprezentat media anilor 1934— 
1938. La începutul acestui an, nu
mărul de animala depășea pe cel dm 
1938 cu aproape 1 milion de bovine, 
cu aproape 2 milioane porcine, cu 
pește 2 milioane ovine. Romîr-js îșî 
asigură din producția proprie hrana 
populației, aprovizionarea industriei 
cu materii prim? agricole șl are tot
odată disponibilități pentru ’export-

Nu e departe timpul cînd vom a- 
junge la mecanizarea completă a 
principalelor lucrări agricole la toate 
culturile mari Ia un grad ridicat de 
chimizare, asigurînd producții tot 
mai mari, stabile și ieftine, punînd 
mai deplin în valoare marile rezer
ve de care dispune agricultura, A- 
cearia va constitui o etapă nouă su
perioară a activității partidului în 
domeniul făuririi unei agriculturi mo
derne, înaintate.

Avem acum o țărănime nouă, în 
al cărei mod de viață și conștiință 
«•au produs adinei transformări. Ve
niturile ei real? s-au dublat față 
de 1950, ea se îmbracă și se hrăneș- 
ște mai bine. în ultimii 13 ani au 
fost ridicate la sate, din fondurile 
proprii ale țărănimii, nouă sute de 
mii de case noi. Satele au astăzi 
mii de cămine culturale, cinemato
grafe, cunosc p viață culturală bo
gată, la eare partlelpfi practic în
treaga țărfinimg. Aeeștea sțnt semne 
evidente ale Creșterii continue a ni
velului material șl cultural al țără
nimii noastre.

La temelia tuturor înfăptuirilor din 
anii construcției socialiste se află 
eforturile creatoare ale poporului 
nostru, munca sa însuflețită, maxi
me mobilizare a tuturor resurselor 
și posibilităților interne ale țării. Tot
odată, în dezvoltarea R.P. Romîne 
o deosebită însemnătate o au rela
țiile de colaborare cu U.R.S S. și 
cu celelalte țări socialiste, relații 
cărora partidul nostru le dă C înal
tă prețuire. Particlpînd ta activita
tea C-A.E.R, șl coordonîndu.șl efor
turile cu celelalte țări membre, dez- 
rolttnd legăturile de colaborare eco- 

iContinuare in paq 3-a)



STEAGUL R05U 3

Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu^Dej 

la sesiunea solemnă 
a Marii Adunări Naționale

(Urmare dla pag, 2-a)

«omită tovărășească cu toate statete 
socialiste, Republica Populară Pomi
nă își lărgește legăturile și cu alte 
state, indiferent de orindulrea lor 
socială, pe baza avantajului reci
proc, corespunzător necesităților eco
nomiei naționale și cerințelor dez
voltării relațiilor economice mondia
le.

Avîntul economiei naționale, spo
rirea producției industriale și agri- 
cole, politica partidului șl guvernu
lui de lărgire continuă a legături
lor internaționale ele țării au flaut 
posibilă creșterea an de an a comer
țului exterior care atinge un njvel 
de peste două ori mal mare decît 
cel roalteat In 1959, depășind pre
vederile Directivelor Congresului al 
ПЫеа pentru anul 1965. Romfaia 
sc bucură pe piața externă de un 
prestigiu în continuă creștere.

Tovarăși,

Rwllaările obținute an de an în 
dezvoltarea economiei, creșterea ve. 

i" mitului național, au dat posibilitate 
statului să înfăptuiască sistematic 
un amplu program de măsuri desti
nate ridicării continue a nivelului dț 
viață al poporului — obiectiv funda
mental al întregii politici a parti
dului nostru.

Ca urmare a creșterii salariului 
nominal, a reducerii prețurilor și 
tarifelor, salariul real este în prezent 
de peste 2 ori mai mare decît în 
1850.

Ridicarea continuă a puterii de 
cumpărare a populației -- utît la 
orașe cit și la sate — este oglin
dită de creșterea, an de an, a volu
mului de mărfuri vîndute prin comer
țul socialist, de structura acestor 
produse. în cadrul căreia capătă o 

dere tot mai mare vînzărite de 
uri de folosință îndelungată.

Una din problemele care ștșu în 
centrul atenției partidului este îm
bunătățirea condițiilor de locuit de 
la orașe și centre industriale, Numai 
în perioada i960- 1963 ș-au cons.

. trult din fondurile statului pește 16£ 
•i >mli de apartamente.

Pentru apărarea sănătății oameni 
lor a fost creată, în întreaga țară, 
o largă rețea de spitale, policlinici, 
maternități, dotate cu aparat») mo
dern șl deservite de un număr din 
«« în ce mai mare <te cadre medi
cele.

Porțile școlilor și universităților
, sînt deschise pentru toți tinerii dor
nici de învățătură. Toți copiii țării 
— 3.3 milioane de elevi — învață 

; astăzi în școli; încapînd cu anul 
școlar 1961—-1962 învățămîntul de 
toate gradele & devenit gratuit, In 
comparație cu anul școlar 1938— 
1939. numărul elevilor în școlile de 
cultură generală pate aproape de 
2 ori, iar al studenților de 4,2 ori 
mai măre; 60 la sută din numărul 
total al studenților sînt bursieri. A- 
proape trei sferturi din cadrele cu 
pregătire medie și superioară care 
lucrează astăzi în economie au fost 
formate în anii regimului nostru.

înflorase continuu arta și știința, 
cărora li s-au creat condiții optime 
de dezvoltare; în institute și labora
toare se desfășoară o activitate de 
cercetare științifică intensă șj plină 
de roade, oamenii de artă își fructi
fică talentul în lucrări valoroase. 
Inspirate din viața nouă a patriei.

Uriașe muncă educativă desfășu
rată de partid, de sindicate și de 
organizațiile de tineret cultivă tră
sături noi în conștiința oamenilor 
muncii, dezvoltă atitudinea înaintată 
față de muncă și societate, făurește 
constructori prlqepuți și devotați o- 
perei de construcție socialistă.

Aceste trăsături noi își gătesc o 
puternică expresie în avîntul patrio
tic cu care întregul nostru popor 
participă la înfăptuirea politicii 
partidului, te realizare» prevederi
lor planului de stat. Din această 
muncă entuziastă s-a conturat ta
bloul însuflcțitor pe care-1 înfățișea
ză. patria noastră socialistă in «nul 
celei de-a XX-a aniversări * eli
berării.

Intîmpinînd măreața sărbătoare de 
astăzi, oamenii muncii din industrie 

au înscris In bogatul bilanț al în
trecerii desfășurate în cinstea ?Hei 
de 23 August noi șl însemnate suc
cese.

Planul producției Industriale pe 
primele 7 luni ale acestui an a fost 
realizat în proporție de 109,9 la sută, 
obțtnlndu-м o producție cu 15 la 
sută nul mare dectt In perioade co- 
reepuniătoare a anului trecut

Toate ramurile economies și ț«ate 
regiunile țării se prezintă cu planul 
îndeplinit ți depășit. Practic, toate 
întreprinderile țării și-eu realizat 
planul șl angajamentele luate. Cu 
legitimi mtndrte Mmenll muncii 
dintr-o aerje de ramuri importante 
ale economiei — Industria cons 
tructoere d® mașini, siderurgia, ex
ploatarea forestieră șl prelucrarea 
lemnului, raportează că încă Щ acest 
an vor atinge șl depăși nivelele pre
văzute de Directivele Congresului 
al fll-lea al partidului pentru anul 
1965.

Permiteți-mi. tovarăși, ca to nu
mele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, al Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri «ă adresez călduroase feli
citări muncitorilor. Inginerilor, teh
nicienilor, țăranilor șl celorlalți 
lucrători din agricultură, oamenilor 
de știință ș[ de cultură, activiștilor de 
partid și d« ștat. tuturor oamenilor 
muncii făuritori ai mărețelor succe
se realizate și să Ie urez noi victorii 
în munca lor rodnica, plină de ab
negație pentru dMivfrșlrea construc
ției socialiste în țar» noastră I

Tovarăși,

Jn ultimele două decenii, în lume 
au avut tec transformări de o însem
nătate uriașă, care exercită o profun
dă înrîurire în viața popoarelor și 
asupra întregii evoluții a relațiilor 
internaționale.

Mărite realizări ale poporului so
vietic în construcția desfășurată » 
comunismului, succesele de seamă 
ale poporului chinez în construirea 
socialismului, rezultatele rodnice ob
ținute de toate țările sistemului so
cialist mondial în domeniul «Bono
miei, culturii și ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii au trans
format socialismul în factorul botă- 
rîtor al dezvoltării Istorice, întărind 
considerabil forțele păefl, democra
ției și progresului social.

In «cești ani » avut loc o putem!» 
că creștere a mișcării comunisto in
ternaționale, a sporit influența pe ca
re o exercită asupra vieții politice 
șl sociale contemporane. In prezent, 
aproape nu există țară pe glob în ca
re «ă nu activeze perfide comuniste 
șl muncitorești, in fruntea popoare
lor din țările socialiste, partidele 
clasei muncitoare organizează și 
conduc, pe un sfert din suprafața 
globului pămtntese, opera istorică 
de edificare a rteff societăți. In lu
mea capitalistă, partidele comuniste, 
înfrunțînd eu егоіип represiunile la 
care stnt supuse într-un șir de țări, 
țin sus steagul luptei împotriva ex
ploatării, unesc tot mai mult în ju
rul lor forțele car» militează pentru 
independență, drepturi democratice și 
pace trainică.

Partidele comuniste și muncito
rești, cît ș| alte partide șl organiza
ții revoluționare ce-și pun ea țel rea
lizarea da adinei prefaceri seeial- 
economice, înfăptuirea socialismului 
*• desfășoară o viguroasă activitate 
în numeroase țări care au scuturat 
jugul Coloniei și luptă pentru dez
voltarea economiei lor naționale, 
pentru întărirea independentei lor e- 
conomiee și politice. în epoca con
temporană mișcarea de eliberare na
țională a devenit o mare forță re
voluționară oare » duș 1» dzetrăma- 
r«a «totemului colonie], la apariția 
pe harta politică a lumii « zest de 
noi «tete independente.

Schimbările intervenite îh rapor
tul de forțe, îndeosebi ca urmare a 
formării sistemului socialist mon 
dial și prăbușirii sistemului colonial, 
au îngustai titra șl posibilitățile de 
acțiun» «te imperialismului, oare, 
spre deosebire de trecut, nu mal 
poate decide după bunul său plac 
destinele popoarelor.

Astăzi în fața cercurilor imperia
liste agresive se ridică forțe »oriafo 
făr| precedent. In conștiința popoa. 
ГОІОГ ludiii, ears În primul răahof 
mondial au dat 10 milioane de vic
time. ЙИ to ?«1 (№tl doCe» К <fo 
miiloeh» — a-a înrădăcinat tot mal 
puternic Idee» că sate necesară uni- 
rea tuturor terțelor pentru ș preVefil 
q «mflagrette temwnueleară.

Stă în puterea popoarelor să pre, 
întîmplne declanșarea unu! aseme
nea cataclism. Paptele arată că, în 
numeroase momente ascuțite, forței» 
pârii au silit aereuriie imperialiste 
agresive să dea înapoi.

Cu toate deosebirile profunda din
tre diferitele state, există interesul 
comun ai popoarelor de a salvgarda 
pacea- ImpunîndU'se ea o necesitate 
vitală pentru omenire, ideile coexis
tenței pașnice între țările cu sisteme 
social-polițice diferite stau la teme
lia politiei! externe я unui mare 
număr de țări. Joacă un rol predo
minant în viata Internaționali. Cer- 
curl politice Influente, straturi largi 
ale opiniei publice împărtășise punc
tul de vedere eă- singura cale ratio, 
nalt d» aoiuțion»re a problemelor 
internaționale este coexistenta pașm> 
eă între statele avînd orinduiri so
ciale deosebite.

Careurile imperigliata interesate m 
curea înarmărilor ai în pregătirile 
de război încearcă să torpileze «vo, 
luția »pre destindere, «g «prindă no| 
focare de neliniște. Acțiunile milita
re agresive împotriva Republicii De. 
mocrate Vietnam, condamnate de ță
rile iubitoare d« pace, ca și măsu
rile Organizației Statelor Americane 
îndreptate împotriva Cubei, recentul 
conflict din Cipru, stîrnesc o mere 
îngrijorare în opinia publică mon. 
dials.

Ațește acte potrivnice păcii «u ca 
trăsătură comună încercările de înă
bușire a aspirațiilor de dezvoltare 
liberă, independentă «le popoarelor, 
amestecul «trăto în treburile acesto
ra. Viața arată că stricta respectare 
a dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta 
este o cerință esențială pentru con
solidarea păcii.

Toate acestea impun forțelor pă
cii vigilentă nesiăbltg «| eforturi u- 
uite pentru prevenirea și zădărnici
rea acțiunilor c»re periclitează pa
cea. Ținînd seama de acestea, sta. 
tete «ocialtote se îngrijesc de aslgu. 
rar»g capacității lor de apărare, pen. 
tru a fi întotdeauna în măsură s| 
de» răspunsul cuvenit oricărui aten
tat împotriva securității lor șl a pă. 
cil în lume,

Există astăzi condiții incompara- 
bite ou oale din trocul c» popoarele

Sesiunea solemnă a Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. t-a)

romîn: Iau parte, de asemenea, un 
mare număr de invitați din țară ti 
de peste hotare.

Salutăm delegația din Uniunea 
Sovietică, sondată de tovarășul A. 
/. Mikoian, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi- 
dlulut Sovietului Suprem al U.R.S.S,, 
delegația din R.P. Chineză, condusă 
de tovarășul LI Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P,C. Chi
nez, vice premier al Consiliului dț 
Stat; delegația din R. S. Cehoslova
că, condusă de tovarășul Otakar Sl- 
rnuneh, membru ăl Prezidiului C.C. 
a! P.C. din Cehoslovacia, vicepreșe
dinte al guvernului; delegația din 
R, P. Polonă, condusă de tovarășul 
Franciszek Waniolke. membru al Bi
roului Politic al C.C. al PJVf.U.P., 
Vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri; delegația din R.S.F. Iugosla
via, condusă de tovarășul Lazar Ro- 
llsevsbl, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, președintele Co
mitetului Federativ al Uniunii Socia
liste a poporului muncitor din Iugo
slavia; delegația R.P.D. Coreene, 
condusă de tovarășul Rtm Ir, mem
bru al Biroului Politic, vicepreședin
te ăl C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, prim-otcepreședtnte al Cabi
netului de Miniștri ; delegația din 
R, D- Germană, condusă de tova
rășul Hermann Matern, membru al 
Biroului Mitic ai C.C. al P.S.U.G., 
locțiitor al președintelui Camerei 
Populare; delegația din R-P, Unga
ră, condusă de tovarășul Kallai Gyu- 

să-șî asigure o dezvoltare indepen
dentă, suverană, să se bucure de e- 
gilitete în relațiile internaționale, 
să-și organizeze așa cum doresc 
viata politică, serială și economică, 
aă pășeasoâ p« cale» cea mal eores- 
punzătMre intereselor lor fundamen
tale.

In rînd cu celelalte etate socialis
te și cu alte state iubitoare de pace, 
Republica populară Romînă a dus 
în mod consecvent. în șniî care au 
trecut de la eliberare, o politică de 
apărare și de consolidare a păcii în 
lume, сц convingerea că la opera de
normalizare a relațiilor internațio
nale poate și trebuie să colaboreze
și să-și aducă propria contribuție
fiecare țară,

gaza de neclintit a politicii exter
ne a R. P, Ramîne q formează prie
tenia și alianța frățească сц cele
lalte țări speialiafe. Militînd pentru 
eontinua întărire a acestei prietenii, 
partidul nostru și guvernul R. P. 
Romîne își vor aduce și în viitor în
treaga contribuție la întărirea uni 
lății țărilor socialiste, a mișcării со. 
muniste mondiale șub steagul mar- 
xism-leninlșmului, pe baza principiilor 
Declarațiilor din 1957 și 1960, uni 
tate în care rezidă izvorul forței și 
invincibilității fiecărei țări socialiste, 
chezășia îndeplinirii misiunii istori
ce a partidelor comuniste, a victoriei 
cauzei păcii și socialismului.

Activa manifestare a Romîniei ca 
factor de pace pe arena mondială 
și-a găsit expresie în inițiativele sale 
și în sprijinul acordat oricăror ac
țiuni îndreptate șpre destindere, în 
perseverenta cu care țara noastră, 
împreună eu celelalte țări iubitoare 
de pace s-a pronunțat și șe pronun
ță țn forurile șl organizațiile inter
naționale pentru soluționarea pașni
că, pe calea tratativelor a probleme
lor litigioase, pentru abordarea aces
tora în spirit constructiv. In lumea 
contemporană, сц problemele și atîț 
de eomplexe și în care ș-a acumulat 
mult material inflamabil, nu poate 
exista sfetnic mai bun în politică 
decît calmul, și înțelepciunea, înaitu! 
spirit de răspundere pentru soarta 
popoarelor.

Țara noastră militează consecvent 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru realizarea .dezarmării, ca o- 
biectlv de însemnătate excepțională 
în consolidarea păcii, Ne pronun
țăm pentru încetarea tuturor expe
riențelor cu arme nuclear?, lichida
rea bazelor militare și retragerea 
trupelor aflate pe teritorii străine, 
reducerea bugetelor militare. Ca 
membră a Organizației Tratatului de 
la Varșovia, R. P. RomînS se pro
nunță pentru desființarea oricăror 

ia. membru al Biroului Politic al C C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri; delegația din 
R-P. Bulgaria, condusă de tovarășul 
general de armată loan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; delegația din R.P. 
Albania, condusă de tovarășul Ma- 
nusk Myftiu, membru al Biroului Po
litie Ol C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri; delegația din 
Republica Cuba condusă de tovară
șul Secundino Guerra, membru at 
Secretariatului organizatoric al Parti
dului Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba; delegația din R.P. Mon
golă, condusă da tovarășul D. Mo- 
lomiamt, membru al Biroului Politic 
al G-C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, prlm-vieepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri; dele
gația din R.D. Vietnam condusă de 
tovarășul Hoang Van Hoan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Comitetului 
permanent al Adunării Naționale.

Tuturor oaspeților noștri le adre
săm salutul nostru călduros, mulțu- 
mindu-le pentru participarea la a- 
cșastă sesiune solemnă.

Intlmpinat cu îndelungi șl puter
nice aplauze a luai cuplntul tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Bei, prim- 
seeretar al C.C. al P.M.R., preșe- ‘ 
dintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne.

Deputății Marii Adunări Naționale 
/1 invitații la sesiunea solemnă au 
subliniat expunerea in repetate rin- 

blocuri militare și, ca măsură tran
zitorie, pentru încheierea unui past 
de neagresiune între această organi 
zațîe și Pactul Atlanticului de Nord.

Q mare însemnătate pentru însă
nătoșirea climatului politic internațio
nal ar avea-o înlăturarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial 
prin încheierea Tratatului de pace 
german.

Romînia se pronunță pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării, realizarea de 
acțiuni pe plan regional în vederea 
dezvoltării unor relații de bună ve
cinătate între statele europene cu 
orî.nduire socială diferită, crearea de 
zone denuclearizate în orice parte a 
lumii.

Țara noastră extinde schimburile 
comerciale, culturale, științifice, teh
nice cu toate statele — schimburi 
care răspund ațît intereselor proprii, 
cît și cerințelor generale ale coope
rării internaționale, constituind ura 
factor de slăbire a încordării și de 
apropiere între popoare.

Republica Populară Romînă este 
hotărîță să-și aducă și pe viitor, ne
abătut, întregul său apart la norma
lizarea relațiilor internaționale, la 
dezvoltarea înțelegerii și întărirea 
prieteniei între popoare, la lupta 
pentru triumful măreței cauze a pă
cii.

Tovarăși,

Bilanțul luptei și eforturilor depu
se în cei 20 de ani саге ац trecut 
din august 1944 este pentru fiecare 
dintre noi un puternic izvor de în
credere și optimism.

Atît în anii grei ai ilegalității, cît 
și în lupta pentru cucerirea puteri', 
pentru construirea orînduirii socialis
te, partidul nostru s-a dovedit la 
înălțimea misiunii istorice, de mire 
răspundere, care i-a revenit,

Însuflețit de victoriile obținute, 
poporul romîn pășește în al trei
lea deceniu de viață liberă, 
încrezător în forțele sale și în capa
citatea sa de a-și făuri viitorul fe
ricit pe care îi merită I

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn !

Trăiască harnicul și talentatul nos
tru popor!

Trăiască Republica Populară Ro
mînă !

Trăiască unitatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale !

Trăiască invincibila învățătură 
marxist-leniniștă !

Trăiască pacea în lumea întreagă!
(Expunerea a fost sublinitgă in re. 

petale rfndurl de aplauzi puternice, 
îndelung repetate).

duri eu aplauze puternice, entuzias
te. Se aplaudă îndelung pentru parti
dul Muncitoresc Romîn, pentru har
nicul și talentatul nostru popor și 
Republica Populară Romlnă. pentru 
unitatea țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești interna
ționale. pentru invincibila învățătură 
marxist-leniniștă, pentru pace în lu
mea întreagă.

La propunerea președintelui Marii 
Adunări Naționale, cei prezenți au 
păstrat un minut de reculegere in 
memoria tovarășului Palmiro Togliat
ti, secretar general al Partidului Co
munist Italian, eminent luptător pen
tru cauza socialismului și păcii, care 
a Incitat din viață.

Conducătorii, delegațiilor țărilor 
socialiste, sosiți in țara noastră pen
tru a participa la festivitățile orga
nizate cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist, au rostit cuvin- 
țări de salut. Cuvintările oaspețdor 
au fost subliniate cu vii aplauze.

Tovarășul Ștefan V'oitec a expri
mat mulțumiri călduroase partidelor 
și guvernelor frățești. care, prin cu- 
vintul conducătorilor delegațiilor pre
zente la sesiune, au adus saluturile 
lor omagiale Partidului, Consiliului 
de Ștat, guvernului și poporului nos
tru.

Încheind lucrările acestei șeșlunl
— в spus președintele Marii Adu
nări Naționale, pă felicităm, dragi 
tovarăși, cu prilejul Zilei de 23 Au
gust și adresăm tuturor celor de față 
urări de succes in muncă, de sănă
tate și fericire personală.

( Agerpres)
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Primirea șefilor inisioniter 
diplomatice acreditați la București Telegrame externe

--- ........ . - . • --------------------------- -.-■-***
Președintele Consiliului de Stat al 

R. P. Romîne, G'neorghe Gheorghiu- 
Dej, împreurră cu președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer și Ștefan Voitec, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat au pri
mit sîmbătă după-amiază, la Pala
tul Consiliului de Stat, pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în R.P. 
Romînă. Au participat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
și Corneliu .Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Șefii misiunilor diplomatice au 
prezentat felicitări Consiliului de 
Stat și guvernului, tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej personal, cu pri- 
lekil celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei și urări de pros
peritate poporului romîn.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe /Maurer și Ștefan Voi
tec au mulțumit cordial pentru feli

ORDINUL 
ministrului forjelor armate 

ale Republicii Populare Romîne
23 August 1964 București

Tovarăși soldați și gradați, subofi
țeri, ofițeri și generali I

întregul nostru popor, militarii 
Forțelor Armate ale Republicii Popu
lare Romîne sărbătoresc astăzi, cu 
inima plină de bucurie și legitimă 
mîndrie, cca dc-a XX-a aniversare a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

In cei 20 de ani de la eliberarea 
patriei, clasa iTiimcitoare în alianță 
cu țărănimea, masele largi populare, 
sub conducerea' fermă și clarvăză
toare a Partidului Muncitoresc Ro
mîn, au înfrînt 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, po
porul nostru a obținut succese re
marcabile în dezvoltarea întregii e- 
conomii naționale, în înflorirea ști
inței și culturii, în ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Strîns unit în jurul partidu
lui și guvernului, întregul popor ro
mîn muncește cu însuflețire pentru 
desăvîrșirea construcției socialismu
lui, pentru înflorirea continuă a 
scumpei noastre patrii.

Militarii forțelor noastre armate 
nu-și precupețesc eforturile în per
fecționarea continuă a pregătirii lor 
de luptă și politice, în mînuirea teh

Ministrul forțelor armate ale R.P.R. 
general de armată 

LEONT1N SALĂJAN

In memoria lui P. Togliatti

Pilling dc doliu
SIMFEROPOL 22 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că pe aero

portul din Simferopol a avut loc la 
22 august un miting de doliu la 
care oamenii sovietici și-au luat ul
timul rămas bun de la Palmiro To
gliatti. Au fost de față N. S. Ilruș- 
ciov, L. I. Brejnev, A. N. Kosîghin. 
N. V. Podgornîi și alți conducători 
ai P.C.U.S. și guvernului sovietic. 
Lingă sicriul cu corpul neînsuflețit 
al lui Togliatti se afla, de asemenea, 
văduva defunctului și fiica acestuia, 
precum și Luigi Longo, Alessandro 
Nația și alți tovarăși de luptă ai 
conducătorului Partidului Comunist 
Italian. Au luat cuvîntul N. S. Hruș- 
ciov si Luigi Longo.

După miting, sicriul cu corpul ne
însuflețit al lui Palmiro Togliatti a 
fost instalat în avionul care l-a trans
portat în Italia,

☆
ROMA 22. Corespondentul Ager

pres Octavian Paler transmite:
Avionul care a transportat sicriul 

cu corpul neînsuflețit al lui Palmiro 
Togliatti a sosit sîmbătă după-amia
ză la Roma. Cu același avion au so
sit Luigi Longo, secretar general ad'- 
junct al P.C.I.. Alessandro Natta, se
cretar al P.C.I., Nilde Jotti, soția 
defunctului, și Arturo Colombi, meni-. 
bri ai conducerii P.C.I. A sosit, de 
asemenea, Leonid Brejnev, mem- 

citările și urările exprimate și s-au 
întreținut într-o atmosferă amicală 
cu șefii misiunilor diplomatice, cioc
nind cu ei o cupă de șampanie.

Președintele Consiliului de Stat a 
toastat în -sănătatea celor prezenți, 
mulțumind din toată inima pentru 
urările transmise pentru poporul și 
tara noastră.

Decanul Corpului diplomatic, Arso 
Milatovici, a subliniat că cei pre
zenți sînt foarte fericiți de a petrece 
cîteva clipe împreună cu conducătorii 
statului nostru, exprimînd călduroa
se felicitări și urări de progres și 
de pace poporului romîn cu prilejul 
marii sărbători naționale.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer și Ștefan Voi
tec s-au fotografiat împreună cu șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă.

(Agerpres)

nicii moderne, conștienți de înalta 
misiune ce le este încredințată în a- 
părarea patriei noastre socialiste, a 
independenței și suveranității sale, de 
răspunderea ce le revine, împreună 
cu celelalte armate frățești, în asi
gurarea păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofi
țeri, ofițeri și generali I

Vă felicit cu prilejul zilei de 23 
August și vă urez noi succese în în
tărirea capacității de luptă a unită
ților și marilor unități.

In cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist.

Ordon:
Astăzi, 23 August 1964, în Capi

tala patriei noastre și în orașele re
ședință de regiune se vor trage, în 
semn de salut, 21 salve de artilerie.

☆
Trăiască 23 August — Ziua Eli

berării Romîniei de sub jugul fas
cist, cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului romîn I

Trăiască harnicul și talentatul po
por romîn, constructor al socialis
mului 1

Slavă Partidului Muncitoresc Ro
mîn — conducătorul încercat al po
porului, inspiratorul și organizato
rul tuturor victoriilor noastre 1

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Popu
lară Romînă !

la Simferopol
bru al prezidiului și secretar al C.G. 
al P.C.U.S., care va conduce dele
gația P.C.U.S. la funeraliile lui Pal
miro Togliatti.

Pe aeroportul Ciampino erau pre
zenți Giorgio Amendola, Enrico Ber- 
iinguer, Pietro Ingrad, Giancarlo 
Pajetta — secretari ai P.C.I., mem
bri ai conducerii P.C.I., și ai C.C. al 
P.C.I., deputați și senatori comuniști, 
conducători ai Confederației Genera
le a Muncii, ai Federației tineretului 
comunist italian, personalități ale 
vieții publice italiene.

Erau de față, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la Roma, membri ai corpului diplo
matic, corespondenți ai presei italiene 
și străine.

Mii de oameni ai muncii din ca
pitala italiană au venit la aeroport 
sau au așteptat de-a lungul celor 20 
de km care despart orașul de aero- 
poriui Ciampino, pentru a aduce 
salutul lor îndurerat marelui fiu al 
poporului italian.

Deasupra mulțimii, care a primit în 
tăcere, cu adîncă emoție, sicriul a- 
coperit cu mătase roșie, fluturau dra
pele roșii îndoliate. De la aeroport 
cortegiul s-a îndreptat spre sediul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian unde a fost depus 
sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
Palmiro Togliatti.

Manifestări inehinate celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Rominioi
Adunare festivă 

la Varșovia
VARȘOVIA 22, Corespondentul A- 

gerptes, Gh. Gheorghiță transmite:
In după-amiaza zilei de 21 au

gust, în sala Filarmonicii de stat 
din Varșovia a avut loc adunarea 
festivă, organizată de Comitetul 
Frontului Unității Poporului în cin
stea celei de-a XX-a aniversări a e- 
liberării Romîniei de sub jugul fas
cist.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, adunarea festi
vă a fost deschisă de Boleslaw Po- 
dedwerny, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R. P. Polone.

A luat apoi cuvîntul Piotr Ja- 
roszewicz, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

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

A urmat un program artistic.

întrunire la Berlin
BERLIN 22 (Agerpres),
Vineri după-amiază a avut loc la 

Berlin o adunare festivă cu prile
jul celei de-a XX-a aniversări a eli
berării Romîniei de sub jugul fas
cist.

La adunare au luat cuvîntul Al
fred Neumann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., minis
tru. președintele Consiliului Econo
miei Naționale, precum și dr. Ște
fan Cleja, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Romîne în 
R.D. Germană.

Conierinfă de presă 
la Ambasada R. P. R. 

din India
NEW DELHI 22 (Agerpres);
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a eliberării Romîniei, la re
ședința ambasadorului R. P. Romî
ne în India a avut loc o conferință 
de presă. Au participat ziariști de la 
organele de presă centrale și locale 
din India, precum și corespondenți 
ai agențiilor indiene de informații.

Ambasadorul R. P. Romîne la 
New Delhi. Aurel Ardeleanu, a vor
bit despre realizările obținute de 
țara noastră-: în diferite domenii de 
activitate în cele două decenii.

Apoi ambasadorul R.‘P. Romîne a 
răspuns la întrebările ziariștilor.

Recepție la Hanoi
HANOI 22 (Agerpres).
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 

XX-a aniversări a eliberării Romî

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
NEW' YORK. Un număr de 43 de 

elevi negri au fost admiși la 21 
august in opt școli municipale din 
orașul Jackson din statul Mississippi. 
In timpul înscrierii acestora la 
cursuri, școlile au fost păzite de 
unități intărite de poliție, care nu 
au permis nimănui să se apropie de 
clădirile școlilor, în afară de copiii 
negri, însoțiți de părinții lor.

NEW YORK. La O.N.U. s-a a- 
nunțat că statul Malawi (fostul 
Nyassaland) a prezentat secretarului 
general al O.N.U., U Thant cererea 
de a fi primit în rîndurile țărilor 
membre ale Organizației Națiunilor 
Unite.

HAVANA. După cum transmite 
agenția Prensa Latina, potrivit ci
frelor publicate de ministerul co
merțului exterior, volumul total al 
comerțului, exterior al Cubei in pri
mul trimestru al anului curent s-a 
ridicat la 346 398 000 dolari o creș

niei de sub jugul fascist, Vasile 
Pogăceanu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Republica De
mocrată Vietnam, a oferit o recepție.

La recepție au luat parte Ho Și 
Min, președintele R.D. Vietnam, Fam 
Van Dong, președintele Consiliului 
de Miniștri și alte persoane oficiale.

In timpul recepției au toastat Va
sile Pogăceanu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Hanoi și Le Thanh Nghi, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Gală de filme 
la Buenos Aires

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). 
Cu ocazia celei de-a XX-a aniver

sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne în Argentina, Dumitru Fara, a
oferit o gală de filme romînesti, în
saloanele ambasadei R.P.R. din
Buenos Aires.

Au fost prezentate filmele „Pre-
ludiu la un poem" ș î „Pași spre
Lună".

Au participat personalități ale vie
ții politice, și culturale, oameni de a- 
faceri, ziariști.

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

Prezentarea de filme 
documentare la Haga
HAGA 22 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, Aurel Gheorghe, însăr
cinatul cu afaceri al R. P. Romîne 
în Olanda, a oferit la 20 august o 
gală de filme documentare, la care 
au fost prezentate filmele „Trotușul 
și oamenii", „Călătorie în paradisul 
păsărilor'1, „La horă" și altele.

Ai: participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
altor organe de stat, șefi ai misiu
nilor diplomatice și membri ai cor
pului diplomatic, personalități din 
viața economică și culturală, repre
zentanți ai presei.

întrevederi
COPENHAGA 22 (Agerpres).
După întrevederile care au avui 

loc întră .Henry Cabot Lodge, repre
zentantul personal al președintelui 
S.'U.A., Jens Otto Krag, primul minis
tru danez și Per Haekkerup, ministrul 
afacerilor externe al Danemarcei, a fosi 
dat publicității un comunicat în care, 
după cum menționează agenția Fran
ce Presse, se arată între altele, că 
guvernul danez ,,în virtutea anga
jamentelor luate față de unele țări 

tere de 38,5 la sută în raport cu 
perioada corespunzătoare a anului 
precedent.

ROMA. In Republica San Marino 
s-a deschis oficial campania electo
rală în vederea alegerilor parlamen
tare, care vor avea loc la 13 sep
tembrie. Alegătorilor li se vor pro
pune cinci buletine cu numele can- 
didaților din partea partidelor demo- 
crat-creștin, comunist, socialist, so
cial-democrat. precum și din partea 
partidului recent înființat „Mișcarea 
în apărarea libertăților fundamenta
le".

MIAMI. Serviciile meteorologice din 
Miami au anunțat că uraganul tropi
cal „Cleo" se îndreaptă cu o vite
ză de 150 kilometri pe oră spre 
Guadelupa și regiunile învecinate. 
„Cleo" pare să fie de tăria uraga
nului „Flora", care a provocat anul 
trecut in special în Haiti și Cuba, 
moartea a 7 000 de persoane și pa

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres).
Deși postul de radio Leopoldville 

a anunțat că trupele guvernamentale 
congoleze dețin controlul asupra c- 
rașului Bukavu, capitala provinciei 
Kivu, corespondenții agențiilor occi- 
dentale de presă relatează că lup
tele dintre răsculați și armata guver
namentală continuă și că situația 
din oraș și împrejurimi este încă 
confuză.

„Syncom-3“ s-a plasat 
pe orbită

WASHINGTON 22 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al N.A.S.A. 

(Administrația națională a S.U.A. 
pentru aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic) a anunțat vineri că 
satelitul „Syncom-3“, lansat mier
curi în vederea transmiterii directe 
a Jocurilor Olimpice de la Tokio, 
„s-a plasat pe o orbită bună", dea
supra Pacificului și că mai sînt ne
cesare „mici corectări" ale orbitei 
în următoarele zile. Purtătorul de 
cuvînt a .afirmat că se speră ca 
telitul să fie adus în poziția finală 
„staționară" pînă la 1 octombrie. .

A. M. Woman 
a sosii la Cairo

CAIRO 22 (Agerpres).
Ahmed Mohammed Noman, pre

ședintele Consiliului Consultativ al 
Republicii Arabe Yemen, a sosit vi
neri seara la Cairo, într-o vizită o- 
ficială de două săptămînî. Postul < de 
radio Cairo a anunțat că în cursul 
vizitei, Noman va avea convorbiri 
cu președintele Adunării Naționale a 
R.A.U., precum și cți alte oficialități 
egiptene, cu prilejul cărora intențio
nează să ceară sprijin în organiza
rea vieții parlamentare vemenite.

Primul parlament yemenit se va 
deschide la Sanaa, în a doua j'-injă- 
tate a lunii septembrie.

Lodge-Krag '
în curs de dezvoltare, nu este în 
măsură, cel puțin în anul fiscal în 
curs, să acorde ajutor Vietnamului 
de sud".

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

Henry Cabot Lodge părăsește luni 
Copenhaga pentru a pleca în Qerma- 
nia occidentală.

gube evaluate la 500 de milioane 
de dolari.

CAIRO. La 12 septembrie, după 
încheierea lucrărilor conferinței arabe 
la nivel înalt, va avea loc cea de-a 
42-a sesiune ordinară a Consiliului 
Ligii arabe. Delegațiile vor fi con
duse de către miniștrii afacerilor ex
terne ai țărilor membre.

HAVANA. La Havana au început 
lucrările consfătuirii consacrate pro
blemelor învățămîntului public, Ia ale 
cărei lucrări participă în afară de 
lucrători ai Ministerului Invățămîn- 
tului, conducători ai Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste din Cuba, ai 
Uniunii Tinerilor Comuniști din Cu
ba, ai Uniunii elevilor din școlile 
medii, ai comitetelor pentru apărarea 
revoluției și ai altor organizații de 
masă din țară.

LAGOS. Consiliul Central al 
Partidului Congresul Tineretului din 
Nigeria a dat publicității la Lagos 
o declarație în care cere tuturor 
statelor africane să refuze de a acor
da sprijin militar primului ministru 
congolez Chombe.
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