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în cinstea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului, brigada con
dusă de Ilie Coman de la uzina 
„Semănătoarea" s-a angajat să 
dea peste plan 40 de mașini de 
recoltat porumb. în fotografie : 
Cîțiva dintre muncitorii care s-au 

evidențiat în întrecere

Foto : A. Carto)an

Intîlnirea conducătorilor 
de partid și de stat 
cu oameni de știință
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MĂREAȚA ZI
A VICTORIEI

y, uAu trecut douăzeci de ani de la 
jrita zi de primăvară a anului 

/5, care vestea lumii înfrîngerea 
t efinitivă a Germaniei fasciste, în- 
siriindu-se în istorie prin două cu
vinte de o mare rezonanță : Ziua 
Victoriei. S-au păstrat de atunci cu 
prospețime în amintiri, retransmise 
și noii generații, o dată cu episoa
dele luptelor eroice duse de popoare 
împotriva nazismului, bucuria și 
speranța cu care oamenii de pretu
tindeni au salutat Victoria.

Cel de-al doilea război mondial, 
dezlănțuit de imperialismul hitlerist 
cu scopul de a înrobi țări și popoare, 
a adus omenirii calamități enorme. 
Ațrăgînd în viitoarea lui patru 
cincimi..din populația pămîntului, el 
a pustiit numeroase' țătî și a prici
nuit 50. de milioane de victime. Pe 
teritoriile statelor cofropitc* lege 
erau jaful și teroarea ; pretutindeni 
— lagăre ale morții și ruine ; inde
pendența statelor și demnitatea po
poarelor — călcate în picioare.

Victoria de la 9 Mai 1945 este 
rodul luptei pline de abnegație a 
popoarelor iubitoare de libertate, al 
eforturilor desfășurate de marea 
coaliție antihitleristă formată în 
timpul războiului, din care făceau 
parte U.R.S.S., Anglia, S.U.A. și 
multe alte țări. Forța hotărîtoare a 
acestei coaliții a fost Uniunea So
vietică. în memoria popoarelor vor 
dăinui de-a pururi faptele de eroism 
săvîrșite de popoarele primului stat 
socialist din lume, de glorioasa lui 
armată care, ridieîndu-se cu abnega
ție, sub conducerea P.C.U.S., în a- 
părarea patriei și a cuceririlor so
cialiste, au purtat pe umeri princi
pala povară a războiului și au dat 
cele mai mari jertfe pentru salva
rea civilizației de urgia fascistă. Vi
tejia ostașilor și a partizanilor, mă
iestria militară a comandamentului, 
tenacitatea în luptă a întregului po
por sovietic au stîrnit admirația lu
mii, au scos puternic în evidență 
uriașa forță vitală a socialismului, 
superioritatea și caracterul invinci
bil ale orînduirii noi.

în încleștarea grea a războiului, 
în rîndul popoarelor înrobite de na
zism a luat naștere și a căpătat o 
amploare considerabilă mișcarea de 
rezistentă antifascistă. Vor rămîne 
,de neuitat faptele eroice săvîrșite de 
maquisaizii francezi și ostașii ar
matei de eliberare din Iugoslavia, de 
partizanii polonezi și patrioții ita
lieni, de toți luptătorii antifasciști.

Aniversind împreună cu toate po
poarele măreața Zi a Victoriei, po
porul român este mîndru că și-a dat 
contribuția de singe la cauza înfrîn- 
gerii fascismului, înscriind o pagină 
glorioasă în istoria luptelor sale pen
tru libertate și independență. în anii 
întunecați ai dictaturii antonesciene, 
sfidînd teroarea, temnițele și plutoa- 
nele de execuție, comuniștii au luptat 
neobosit pentru mobilizarea și înche
garea într-un front comun a tuturor 
forțelor patriotice, călăuzindu-le în 
numeroase acțiuni pentru sabotarea 
mașinii de război fasciste. O dată 
cu insurecția armată de la 23 Au
gust 1944, organizată și condusă de 
)■ rtidul comunist, întreaga armată 

5. nână a întors armele împotriva 
§».îleriștilor și a luptat cu un înalt 
■* spirit de sacrificiu, cu eroism, alături 

de armata sovietică, pentru elibera
rea întregului teritoriu al patriei și 
apoi, dincolo de frontierele țării, 
pînă la zdrobirea definitivă a fas
cismului.

Meritul istoric de a fi organizat 
și condus marile eforturi ale po
porului în războiul antihitlerist re
vine partidului comunist, Comite
tului său Central, în frunte cu 
eminentul conducător Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Chemării lansate de 
partid — „Totul pentru front, totul 
pentru victorie 1“ — i-a răspuns în
tregul popor.

în ziua acestei memorabile ani
versări, poporul nostru cinstește 
memoria ostașilor și a tuturor luptă
torilor antifasciști români, a eroi
cilor ostași sovietici, care și-au văr-

sat sîngele pentru libertatea patriei 
noastre, aduce un pios omagiu tu
turor luptătorilor coaliției antihitle
riste care și-au dat viața în lupta 
pentru zdrobirea dușmanului.
r—Victoria asupra fascismului să 
(fie și o victorie asupra războiului 
I și reacțiunii ! Aceste cuvinte sin
tetizau gîndurile, nădejdile și vo
ința manifestate de covîrșitoarea 
majoritate a populației lumii la în
cheierea celui de-al doilea război 
mondial. Cu experiența îmbogățită 
de tragica perioadă a războiului, 
omenirea și-a manifestat hotărîrea 
de a-și dedica toate forțele pentru 
preîntîmpinarea unei noi conflagra
ții mondiale.

înfrîngerea fascismului german în 
Europa și, la scurtă vreme, și a im
perialismului japonez în Asia a avut 
o uriașă influență asupra dezvoltă
rii sociale. Formarea sistemului 
mondial socialist și înrîurirea sa 
crescîndă asupra dezvoltării socie
tății, sporirea rolului clasei mun
citoare și a mișcării comuniste in
ternaționale, avîntul mișcării de 
eliberare națională și apariția, pe 
ruinele colonialismului, a noilor 
state independente sînt procese 
istorice ireversibile, care au schim
bat definitiv raportul de forțe pe 
plan mondial în favoarea păcii, de
mocrației și progresului social.

Cercurile imperialiste agresive se 
străduiesc însă să bareze calea 
omenirii spre pace și progres, să 
creeze mereu noi focare de tulbu
rări și conflicte, să nesocotească 
brutal dreptul popoarelor la o viață 
liberă și independentă — peri elf- 
tînd prin toate acestea pacea și 
securitatea internațională. Agresiu
nea din Vietnam, intervenția armată 
în Republica Dominicană sînt noi 
atentate la adresa 
ții popoarelor.

Popoarele care 
riența tragică a 
știu că, în condițiile dezvoltării ac
tuale a tehnicii militare, o nouă 
conflagrație mondială, în care s-ar 
folosi inevitabil armele racheto- 
nucleare, ar atrage după sine ca
lamități 
cu cele 
însă nu 
și forțe 
Istoria n-a cunoscut încă asemenea 
forțe uriașe ca acelea care se opun 
în prezent imperialismului și apără 
pacea. Unite, aceste forțe pot 
preîntîmpina un nou război mon
dial, pot impune o pace trainică. 
Mai mult decît oricînd, este nece
sară de aceea unirea eforturilor tu
turor forțelor care militează pentru 
pace, menținerea neslăbită a vigi
lenței popoarelor, sporirea hotărârii 
lor în lupta pentru cauza păcii. In 
aceasta constă semnificația primor
dială a acestei aniversări a Zilei 
Victoriei.

în rînd cu celelalte țări socialiste, 
de care ne leagă o prietenie și alianță 
frățească, cu toate statele iubitoare 
de pace, R. P. Română depune efor
turi susținute pentru zădărnicirea 
acțiunilor agresive ale cercurilor 
imperialiste, normalizarea relațiilor 
internaționale, împiedicarea reîn
vierii militarismului german, dez
voltarea colaborării între'state cu 
sisteme sociale diferite, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice.

Aniversarea a două decenii de la 
înfrîngerea Germaniei 
sește poporul român în 
că și luptă 
construcției 
cu un uriaș 
Congres al
Român, hotărît să obțină noi reali
zări în munca pentru înflorirea 
patriei, să contribuie la continua în
tărire a forțelor socialismului și 
păcii.

Aniversarea a două decenii de la 
victoria asupra fascismului prile
juiește reafirmarea voinței popoare
lor de pretutindeni de a face totul 
pentru ca un nou război mondial 
să nu mai fie posibil, iar cauza 
păcii să triumfe în lumea întreagă.

păcii și securită-

au trăit expe- 
războiului trecut

și suferințe incomparabile 
de odinioară. Astăzi există 
numai asemenea arme, dar 
capabile să le zăgăzuiască.

pentru 
socialiste, 
avînt cel 
Partidului

fasciste gă- 
î plină mun- 
desăvîrșirea 
întîmpinînd 

de-al IV-lea 
Muncitoresc
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OBIECTIV

Regiunea Suceava Orele
V

valorează cit zilele
Timpul bun din săptămîna aceasta a 

permis mecanizatorilor și țăranilor co
operatori de pe cuprinsul regiunii Su
ceava să lucreze la semănat cu toate 
forjele. La cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Movila Ruptă, ra
ionul Săveni, s-a folosit la maximum 
fiecare oră bună de lucru în cîmp. Co
operatorii și tractoriștii au înțeles că, 
din cauza timpului nefavorabil, recolta 
din acest an depinde de priceperea 
lor de a concentra forțele pe acele 
porțiuni de teren pe care se poate lu
cra. In răgazul dintre ploi, ei au mun
cit pe întrecute, pînă ce au terminat 
de semănat cele 920 ha cu porumb.

La cooperativa agricolă din Rioiceni, 
tractoriștii brigăzii a 4-a de la S.M.T. 
Dîngeni, conduși de Ion Arsenie, au 
lucrat în timpul nopții la grăpat cu 
trei agregate. Dis-de-dimineață, la
patul tarlalei sosiseră căruțele cu să- 
mînfă de porumb. Avînd totul pregătit, 
tractoarele au putut lucra din plin.

La fel se lucrează și la cooperati
vele Manoleasa, Bold, Aurel Vlaicu.

In regiune se întîlnesc însă cazuri 
cînd, în condiții asemănătoare, rezul
tatele sînt mult diferite. Cooperativa a- 
gricolă de producție din Ștefănești, ra
ionul Botoșani, este vecină cu cea din 
Movila Ruptă. Dar în timp ce la Movila 
Ruptă, inginerul, președintele și toți 
membrii consiliului de conducere erau 
pe teren, la Ștefănești, la orele 8 di-

ca-

mineața, ații președintele, Ilie Petchov- 
schi, cit și inginerul agronom, Petre 
Mihalache, se aflau la sediul coopera
tivei. La locul de parcare a tractoa
relor o semănătoare SPC-6 care fusese 
reparată stătea nefolosită. Nimeni din 
consiliul de conducere al cooperativei 
agricole nu s-a interesat de ea.

Tot din cauza nefolosirii din plin a 
tractoarelor și mașinilor agricole, și în 
alte unități nu se realizează viteza zil
nică de lucru. La cooperativa agricolă 
de producție din Cucorăni. raionul Bo
toșani, din cele I 280 ha, pînă la 6 
mai se însămîntaseră 1 082 ha. La se
diul brigăzii a doua de tractoare de 
la S.M.T. Bucecea, care deservește co
operativa din Cucorăni, stăteau 6 trac
toare. In același timp la cooperativa a- 
gricolă de producție din Vîrfu Cîmpu- 
lui, deservită 1 tot de S.M.T. Bucecea, 
nu, sînt tractoare suficiente pentru pre
gătirea terenului. Consiliul agricol re
gional a dat indicații să se facă miș
cări de tractoare și de mașini în func
ție de necesități, dar nu a urmărit con
secvent aplicarea lor.

Ținînd seama că în aceste zile timpul 
este favorabil, se impune ca organele 
de partid și de stat din regiunea Su
ceava să ia măsuri pentru folosirea 
fiecărei ore bune de lucru în cîmp.

Vineri la amiază a avut loc o în- 
tîlnire a conducătorilor partidului 
și statului cu oameni de știință.

Au participat tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Leonte Răutu, Paul Niculescu-Mi
zil, Gheorghe Gaston Marin, Gogu 
Rădulescu, acad. Ilie Murgulescu — 
președintele Academiei R. P. Româ
ne, Manea Mănescu, șef de secție la 
C.C. al P.M.R., acad. Ștefan Bălan — 
ministrul învățământului, prof. dr. 
Voinea —!------- -•-«-*—i -x
nătății 
membri
R.P. Române, conducători ai insti
tutelor de cercetări științifice și ai 
unor institute de învățămînt supe
rior din București și alte centre 
științifice ale țării, precum și alți 
oameni de știință.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., a spus : Am dori să avem 
un schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea cercetării științifice și 
contribuția oamenilor de știință și 
din învățămînt la activitatea prac
tică de construire a socialismului 
din țara noastră.

Comitetul Central al partidu
lui — a spus vorbitorul — dă 
o înaltă apreciere aportului oameni
lor de știință Ia rezolvarea proble
melor complexe ale dezvoltării eco
nomiei și culturii noastre socialiste. 
Oamenii noștri de știință au conti
nuat și dezvoltat cu succes — în con
dițiile avîntului construcției socialis- , 
te — tradițiile progresiste ale înain-, 
tașilor științei românești, tot ceea ce '■ 
a creat mai bun poporul nostru în I 
trecut în știință, dobîndind rezultate 
cu care, pe drept cuvînt, ne putem 
mîndri. Realizările remarcabile obți
nute, rod al muncii cercetătorilor 
care și-au pus întreaga activitate în 
slujba înfloririi patriei, au ridicat 
prestigiul științei românești, au făcut 
să crească contribuția țării noastre 
la patrimoniul științei mondiale.

Merită relevate însemnătatea con
tactelor care s-au statornicit între 
oamenii de știință din țara noastră 
și cei de peste hotare, colaborarea 
cu savanții din țările socialiste și 
alte țări. Și în viitor trebuie să se 
acorde atenție folosirii în cercetare 
și în activitatea practică a tot ceea 
ce știința și tehnica mondială creea
ză mai bun.

Totodată, a arătat vorbitorul, Co
mitetul Central al partidului, gu
vernul subliniază însemnătatea 
sebită a . cercetării științifice 
prii și consideră că trebuie ma
nifestată 
voltarea 
teia. A 
noi înșine înseamnă 
urmă față de dezvoltarea mondială. 
Construirea socialismului se face toc-

Marinescu, ministrul săr 
și prevederilor sociale, 
ai Prezidiului Academiei

toată grija pentru 
în continuare

renunța

deo- 
pro-

dez-
a aces- 

să cercetăm 
a rămîne în

mai pe baza celor mai înalte cuce
riri ale științei; în aceasta constă 
esența superiorității noii orînduiri 
— orînduirea socialistă.

Știința, care stă la baza construc
ției socialismului, poate și trebuie 
să-și aducă contribuția activă la ri
dicarea la un nivel și mai înalt a 
întregii noastre societăți, la întărirea 
forțelor economice ale patriei. Este 
necesar să se îmbine în mod armo
nios cercetarea fundamentală, care-și 
are rolul și importanța sa în munca 
științifică generală, cu cercetarea le
gată de nevoile practice, concrete ale 
construcției socialismului. Aceste 
două domenii de cercetare nu pot fi 
separate între ele. Dezvoltarea ști
inței la nivelul exigențelor actuale 
presupune îndrăzneală și spirit ino
vator, înlăturarea oricărei rigidități, 
îngustimi de vederi și lipse de 
obiectivitate științifică, cere desfășu
rarea unui larg schimb de opinii în
tre toți oamenii de știință, confrun
tarea deschisă a punctelor de vedere 
în sesiuni științifice și în publicații 
de specialitate.

Relevînd însemnătatea marxism- 
leninismului, concepția științifică 
care stă la baza activității partidului 
nostru, vorbitorul a arătat că oame
nii de știință din țara noastră au 
adus o contribuție însemnată la 
abordarea diferitelor domenii ale 
științei în lumina materialismului 
dialectic și istoric.

Referindu-se apoi la dezbaterile 
care vor avea loc pe marginea pro
iectului Directivelor Comitetului 
Central cu privire la planul de dez
voltare a economiei pe anii 1966— 
1970, vorbitorul a spus: Oamenii 
de știință pot să aducă o contri
buție prețioasă la perfecționarea so
luțiilor privind dezvoltarea în per
spectivă a economiei și culturii, la 
definitivarea Directivelor Congresu
lui al IV-lea. în viitor, institutele 
noastre de cercetări științifice, oa
menii de știință vor trebui să ia 
parte și mai activă la rezolvarea 
diferitelor probleme ale construc
ției socialiste.

Subliniind preocuparea conducerii 
de partid și de stat pentru perfec
tionarea modului de organizare a 
activității de cercetare, vorbitorul a 
spus : Dezvoltarea științei cere u- 
nele îmbunătățiri în organizarea ac
tivității de cercetare, o mai justă 
coordonare și unire a forțelor din 
diferitele domenii. Vă revine dv. 
rolul de a găsi cele mai bune forme 
de organizare și de coordonare a ac
tivității științifice, pornind și aci de 
la ceea ce practica și experiența au 
arătat că este bun.

Relevînd faptul că știința noastră 
dispune de o bună bază materială și 
de cadre care asigură condiții pen
tru desfășurarea în ritm susținut a 
activității științifice, primul secre
tar al C.C. al P.M.R. a spus : Con
ducerea partidului și guvernul sînt

hotărîte să facă în continuare e- 
forturi corespunzătoare sarcinilor 
sporite care ne stau în față în anii 
viitori. Ceea ce se impune este să 
îmbunătățim și să folosim cît mai 
bine și cu cît mai mare eficiență 
baza materială de care dispunem. 
Un obiectiv de seamă va trebui să 
fie pregătirea tinerelor cadre ele 
cercetători, perfecționarea și spe
cializarea acestora la nivelul cerin
țelor actuale ale științei.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat convingerea 
Comitetului Central al partidului că 
oamenii de știință își vor spori a- 
portul la mersul înainte al con
strucției socialiste, vor fi la înălți
mea încrederii partidului, poporu
lui. Să nu precupețim nici un efort 
— a spus vorbitorul — pentru a 
ridica patria noastră pe culmi tot 
mai înalte ale civilizației, pe cul
mile socialismului.

Au luat apoi cuvîntul academi
cienii Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Române, Petre 
Constantinescu-Iași, președintele So
cietății de științe istorice și filolo
gice, Vasile Mîrza, membru al Pre
zidiului Academiei, șef de secție la 
Filiala Iași a Academiei, Horia Hu
lubei, directorul Institutului de fizi
că atomică, Iorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei R. P. Române, 
Miron Nicolescu, directorul Institu
tului de matematică, Grigore Moisil, 
președintele Comisiei de automatică, 
membru al Prezidiului Academiei, 
Andrei Oțetea, directorul Institutu
lui de istorie, Tiberiu Popovici, di
rectorul Centrului de calcul mate
matic din Cluj.

Exprimînd gîndurile tuturor oa
menilor de știință din patria noas
tră, vorbitorii au subliniat în cuvin
te calde recunoștința față de con
ducerea partidului și statului pentru 
grija deosebită pe care o acordă ști
inței și slujitorilor ei. Participanții 
au relevat bucuria și satisfacția pri
lejuite oamenilor de știință de în- 
tîlnirea și schimbul de păreri avut 
cu conducătorii de partid și de stat. 
Ei au subliniat însemnătatea și uti
litatea deosebită a unor asemenea 
întîlniri. în cuvîntul lor, ei au făcut 
propuneri valoroase privind îmbu
nătățirea, în continuare, a activității 
de cercetare științifica/creșterea e- 
ficacității ei, formarea cadrelor de 
cercetători — schimbul de miine al 
științei noastre.

Oamenii de știință și-au exprimat 
hotărîrea de a-și consacra capacita
tea, talentul, puterea de muncă pen
tru dezvoltarea economiei, științei și 
culturii patriei noastre, pentru în
florirea României socialiste.

Conducătorii partidului și statului 
s-au întreținut apoi cordial cu oa
menii de știință prezenți la întîl- 
nire.

(Agerpres)

88 DE ANI DE LA CUCERIREA 
INDEPENDENTEI DE STAT 

A ROMÂNIEI
de Zaharia STANCU

(pag. a Il-a)

H Carnet cultural
(pag. a ll-a)

H MAREA SĂRBĂTOARE
A CEHOSLOVACIEI
SOCIALISTE

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteii" (pag. a lll-a)

T E L E G RAMA

Cîteva din construcțiile uneia din 
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Tovarășului ANTONIN NOVOTNY
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului JOZEF LENART
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Praga
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei, în 

numele întregului popor român și al nostru personal vă felicităm din 
toată inima și vă transmitem salutul nostru tovărășesc.

în anii puterii populare, prietenia tradițională dintre popoarele ro
mân și cehoslovac s-a dezvoltat continuu, spre binele ambelor noastre 
țări socialiste.

împărtășind bucuria dumneavoastră, îndreptățită de realizările im
portante obținute de poporul frate cehoslovac în opera de construire a 
socialismului, vă dorim noi succese în activitatea dumneavoastră con
sacrată prosperității continue a R. S. Cehoslovace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

Recepție cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversari a eliberării Cehoslovaciei

Ambasadorul R.S.
București, Jaroslav
rit
celei de-a XX-a aniversări a 
rării Cehoslovaciei.

Au participat tovarășii
Stoica, Ștefan Voitec, Mihai 
Paul Niculescu-Mizil, Gogu 
lescu, membri ai C.C. al P.M.R. și 
ai guvernului conducători ai unor 
instituții centrale și organizații

Cehoslovace la 
Sykora, a ofe- 

sîmbătă o recepție cu prilejul 
elibe-

Chivu 
Dales, 
Rădu-

obștești, generali și ofițeri supe
riori, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R.P. Ro
mână și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Se împlinesc 88 de ani de cînd 
poporul român a înfăptuit unul 
din actele mărețe ale istoriei sale: 
proclamarea independenței de stat 
față de Imperiul Otoman, pas im
portant pe drumul făuririi și con
solidării României moderne.

Sprijinul neprecupețit al mase
lor largi populare, eroismul cu 
care a luptat armata în războiul 
din 1877, au transformat a- 
cest eveniment într-un sim
bol al atașamentului poporu
lui nostru față de cauza li
bertății și independenței națio
nale, al virtuților ostășești cu 
care este înzestrat. Aceasta și ex
plică bogata literatură și numeroa
sele opere de artă inspirate din 
faptele de vitejie săvîrșite în bă
tăliile ce aveau să consolideze ac
tul de voință națională exprimat 
la 9 mai 1877 în Adunarea depu
tation

în obținerea Independenței de 
stat a României erau interesate 
toate clasele sociale din țara noas
tră, dar nu în aceeași măsură și 
mai ales nu pentru aceleași teme
iuri. Cele mai atașate acestei cau
ze de interes vital pentru dezvol
tarea poporului român erau ma
sele populare sătești și orășenești, 
asupra cărora jugul otoman apăsa 
cel mai greu ; ele legau de obți
nerea independenței nădejdea în
făptuirii unor adînci prefaceri de 
ordin social și economic, care să 
ducă la îmbunătățirea traiului lor, 
la dobîndirea de drepturi și liber
tăți democratice. Forțele politice 
reacționare erau pentru o inde
pendență dobîndită pe calea per
tractărilor și a „bunăvoinței" ma
rilor puteri din centrul și apusul 
Europei, chiar dacă această cale 
ducea Ia acordarea unor concesi
uni înrobitoare pentru statul ro
mân.

în cele din urmă puternicul cu
rent de opinie în favoarea angajă
rii cu toate forțele în lupta pentru 
obținerea independenței față de 
Poartă a triumfat, înfrîngînd 
uneltirile unor grupări moșierești 
și unele tendințe „neutraliste".

Lupta pentru dobîndirea inde
pendenței noastre naționale s-a 
desfășurat în condițiile luptei 
generale de eliberare națio
nală a popoarelor din Peninsula 
Balcanică, izbucnită în vara anu
lui 1875 prin răscoala din Bosnia 
și Herțegovina și cuprinzînd în 
anul următor și Bulgaria, apoi 
Serbia și Muntenegru, care au de
clarat război Imperiului Otoman, 
în conflictul din Balcani a inter
venit Rusia, care urmărea slăbi

rea Turciei, alungarea ei din Eu
ropa și cucerirea strimtorilor. 
Prin convenția cu Rusia, sem
nată la București, la 4 aprilie 1877, 
se stabileau condițiile trecerii prin 
România a armatelor rusești care 
mergeau spre Balcani.

După intrarea armatelor ruse 
în țară, Turcia a început să 
bombardeze orașele și porturile 
românești de pe malul Dunării, 
ceea ce a întărit curentul de opi
nie în favoarea intrării în război a 
armatei române.

La 9 mai 1877, în timp ce clă
direa parlamentului era înconju
rată de o mulțime imensă, însu
flețită de dorința cuceririi inde
pendenței, Mihail Kogălniceanu 
făcea — în calitatea sa de minis
tru al afacerilor externe, declara
ția oficială că, potrivit hotărîrjlor 
Adunării deputaților și Senatului, 
„...sîntem dezlegați de legăturile 
noastre cu înalta Poartă..., sîntem 
independenți, sîntem națiune de 
sine stătătoare...". Declarația fă
cută de Kogălniceanu și moțiunea 
prin care Adunarea deputaților a- 
proba actul politic al proclamării 
independenței de stat a României 
au fost primite de masele popu
lare cu un entuziasm de nedescris. 
Manifestații de aprobare și bucu
rie au avut loc în majoritatea ora
șelor și în numeroase sate de pe 
întreg cuprinsul țării.

Proclamarea independenței de 
stat a României a constituit nu
mai prima etapă a luptei pentru 
obținerea suveranității noastre 
naționale ; a fost necesar, în con
tinuare, ca forțele militare ale 
Imperiului Otoman să fie zdrobite 
și, de asemenea, ca marile puteri 
europene să recunoască nou! sta
tut internațional al României.

în acea perioadă, armata româ
nă nu avea decît efective reduse, 
iar armamentul și echipamentul 
de care dispunea erau și ele insu
ficiente. Sprijinul neprecupețit al 
maselor, animate de patriotism 
fierbinte, de speranța în dobîn
direa unei vieți mai bune, a făcut 
însă cu putință învingerea greu
tăților. S-au creat numeroase co
mitete și asociații care adunau 
fonduri pentru armată ; mii de 
muncitori, învățători, profesori și 
funcționari au subscris o parte a 
salariului lor pentru susținerea 
războiului. Un mare număr de ti
neri s-au înrolat ca voluntari.

Conf. univ. A. PETRIC

(Continuare în pag. II-a)
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SĂ NU SE MAI REPETE!
CARNET CULTURAL

PRIN Retrospectiva Bar^ai
buie apărată prin luptă omeneas
că solidară, că Pacea poate fi 
apărată prin luptă, și că nici un 
om demn de acest nume nu poa
te dezerta de la lupta Păcii, fără 
a greși împotriva umanității în
tregi.

Pina în epoca noastră, prepon
derentă era forța Războiului. As
tăzi preponderentă a torța Păcii.

Pină astăzi a decis în lume nu
mai voința provocatorilor de răz
boi. Astăzi poate decide voința a- 
părătoriior păcii.

sfîrșit, răsărind Soarele unei Păci 
trainice. Soarele sortit să lumineze 
o lume care să-și construiască o 
viață

Au
Ziua 
ceea 
jungă la această zi ? Nu. N-am ui
tat. N-am uitat chipul bestial al 
fascismului. N-am uitat morții răz
boiului. N-am uitat flăcările și fu
mul războiului. N-am uitat scrumul 
războiului, zgura războiului, cenu
șa războiului. N-am uitat nici una 
din suferințele, 
monstruozitățile

iile micului lor stat sosesc vase 
streine, care debarcă tancuri, tu
nuri, pușcași marini. Și repre
zentantul marii puteri, ale că
rei forțe armate au invadat mica 
insulă dornică de libertate, le spu
ne insurgenților : „Armele jos l 
N-aveți voie să rîvniți libertatea. O 
să hotărîm noi cine să vă con
ducă 1"

Există dar motive de neliniște. 
Există încă dorința unora ca ome
nirea să se prăbușească în pră
pastia unui nou război mondial. 
Insă, în condițiile de astăzi, acest 
grav pericol nu este de neînlătu
rat. Pacea poate fi apărată. Pacea 
poate ii menținută.

Orice om care a cunoscut epoca 
dinaintea războiului își dă seama 
cu bucurie că astăzi trăiește într-o 
cu totul altă lume. In cei douăzeci 
de ani de la Victorie au avut loc 
prefaceri care au schimbat înfăți
șarea planetei.

în momentul cînd Hitler a atacat, 
în 1941, Uniunea Sovietică, ea era 
singurul stat socialist al muncitori
lor și țăranilor. Și nu numai că n-a 
lost învinsă, dar a adus contribuția 
cea mai mare la înfrîngerea fas
cismului. In anii care s-au scurs 
de atunci au apărut atîtea state 
în care popoarele au scuturat lan
țul robiei capitaliste și au pășit pe 
calea liberei lor propășiri, desfășu- 
rînd opera istorică de construire a 
socialismului. Ele au înălțat stin
dardul socialismului pe un sfert 
din suprafața întregii noastre pla
nete. Soarta lumii întregi, evoluția 
ei de fiecare zi și perspectiva ei 
de viitor au început să fie influen
țate în mod decisiv de existența și 
acțiunea popoarelor care constru
iesc socialismul.

In ajunul războiului, imperiile 
coloniale erau atît de vaste și pă
reau atît de sigure de ele însele. 
In cele două decenii lanțul robiei 
imperialist-colonialiste a fost sfă- 
rîmat de jur-împrejurul globului. 
Peste cincizeci de țări s-au născut 
pe ruinele fostei dominații colo
nialiste. Popoarele luptă pentru 
consolidarea cuceririlor de pînă azi 
și pentru a-și deschide drumul spre 
noi cuceriri în domeniul progresu
lui social, economic, politic și cul
tural.

In toate țările capitaliste, clasa 
muncitoare, condusă de partidele 
comuniste, se ridică împotriva ex
ploatării și reacțiunii.

Grozava catastrofă care a fost 
în istoria omenirii cel de-al doilea 
război mondial — catastrofă fără 
precedent — nu a trecut fără 
transformări de conștiință, de natu
ră a influența într-un mod fericit 
viitorul.

douăzeci de 
cîțiva generali 
germane s-au

a împlinesc 
ani de cînd 
ai armatei 
prezentat în fața repre
zentanților forțelor aliate 

pentru a semna, cu frunțile pleca
te, capitularea necondiționată a 
unei Germanii care fumega și a- 
goniza întru hitlerism de luni de 
zile, după ce pregătise, cu mari 
strădanii și tehnici criminale, timp 
de ani și ani, agonia lumii întregi.

Mal este luna renașterii naturii, 
a primăverii, a soarelui dătător de 
viață și lumină. însă mai luminoa
să, mai caldă, mai dătătoare de 
viață nu a fost niciodată raza 
soarelui de Mai, ca în acea a noua 
zi a lunii din anul 1945. Căci soa
rele acelei zile era soarele păcii, 
era, în înțelesul cel mai propriu al 
cuvîntului, soarele vieții. Cei care 
îi simțeau mîngîierea, puternică și 
dulce, știau că au scăpat de sub 
amenințarea iminentă a morții 
dirijate, a morții grăbite și în
curajate, a morții ridicată la rang 
de unică relație între oameni și 
popoare. Cei care îi simțeau mîn
gîierea. știau că viața lor reintră 
sub legea naturii, că nu vor mai 
primi moartea în nici un caz din 
mîna omenească, din voință ome
nească, oarbă și sălbăticită.

Aceasta era făgăduința, prima 
făgăduință, a soarelui Păcii, a 
soarelui Vieții, cu atît mai nepre
țuită cu cît 
puteau feri 
lor, în ce 
făgăduința,

nouă, de liniște, de fericire, 
trecut douăzeci de ani de la 
Victoriei !... Am uitat oare 

ce s-a petrecut pînă să se a-

din ticăloșiile, din 
acestui război.

EXPOZ|T" Aurel Ciupe

M noaptea la masa 
Dincolo de fe-

oamenii vedeau, nu se 
să nu vadă, în jurul 
măsură își împlinise 

soarele Războiului, 
soarele Morții. 50 000 000... 
Cincizeci de

Da 1... 
milioane de morți; 

morți pe front, cu arma în mînă ; 
morți în temnițe și în lagăre ; morți 
la stîlpul execuției; morți în vaste 
cuptoare de ardere sau în vaste 
camere de gazare ; morți sub bom
bardamente aeriene ; morți în 
fabrici ; morți pe ogoare ; morți în 
spitale și morți la ei acasă, în pat, 
loviți ca de trăznet; morți pe pă- 
mînt; morți în aer; morți pe apă ; 
morți — soldați, morți — 
morți — bătrîni, morți — 
morți — infirmi.

Apoi ruinele. Distrugerile, 
de pulbere, munți de zgură și munți 
de cenușă.

— Pe-aici au fost cîndva niște 
orașe... Acum...

— Pe-aici au trăit cîndva oa
meni... Acum...

— Pe-aici s-au jucat cîndva, 
printre arbori și flori, copii... 
Acum....

Nici astăzi încă, după douăzeci 
de ani, nu s-au putut înlătura și 
mătura pretutindeni scrumul și 
zgura. Nici astăzi încă, după două
zeci de ani, nu s-au putut înlătura 
cu totul scheletele unor foste ora
șe, rămășițele unor foste catedrale, 
ale unor foste teatre și biblioteci, 
ale unor foste școli sau spitale — 
toate sfărîmate, zdrobite, într-un 
efort cumplit de a retrimite prafu
lui și pulberii, efortul a zeci, a 
sute, a mii de ani de muncă, de 
creație, de biruință, a minților șl 
brațelor omenești, asupra prafului 
șl pulberii.

— Războiul s-a sfîrșit.
— Dar s-a sfîrșit în adevăr ? A 

încetat într-adevăr ?
Acum, după douăzeci de ani de 

la isprăvirea celui de-al doilea 
război mondial, stau la masa mea 
de lucru, cu ochii aplecați asupra 
hîrtiel albe și caut să-mi amintesc 
totul. Să-mi amintesc totul întoc
mai cum a fost atunci. Cea mai 
arzătoare dorință a inimii mele și 
cea mai arzătoare dorință a mi
lioanelor șl milioanelor de Inimi 
de ființe omenești care bat calde 
pe scoarța globului pămîntesc 
era atunci și este și astăzi : ceea 
ce s-a întimplat atunci să nu se 
mai întîmple niciodată.

In atmosfera care domnea a- 
proape pretutindeni acum două
zeci de ani, omenirea vedea, în

copii, 
femei.

Munți

-a prins 
ds lucru, 
reastra odăii mele a căzut 
o lespede de întuneric. Se 
deschide o ușă. Și un băiat 

cîrn, cu ochii mari și 
mirați mă întreabă :

— Despre ce scrii ?
— Despre război, Ii 

Scriu despre război
— Despre război 1 Ai 

tot scris despre război...
— Scriu despre război pentru că 

mîine se împlinesc douăzeci de 
ani de cînd s-a isprăvit războiul.

— Care război ? Războiul cel 
mare ?

— Da, îi răspund, războiul cel 
mare.

Se plimbă prin odaie. Tace. Tace 
și se plimbă. Pe urmă se întoarce 
brusc spre mine.

— O să mai fie războaie ?
— Nu. N-o să mai fie.
— Atunci eu o să pot crește 

mare, o să pot ajunge om ade
vărat.

— Da, îi răspund. O să poți creș
te mare.

•— Și-atunci o să poată crește 
mare și fratele meu care acum 
doarme în cărucior.

— Da. Și o dată cu voi vor pu
tea crește mari toți copiii lumii.

în odaie e lumină. E cald. Peste 
fereastră a căzut o lespede de în
tuneric.

Băiatul îmi caută ochii. Bănui 
cam ce-o să mă întrebe.

— Acum e pace în lume ?
— Este... Este și... nu prea este...
— Dacă este pace, de ce sînt omo- 

rîți oameni în Vietnam ? Am văzut 
în revistele de pe masa ta că în 
Vietnam sînt omorîți și copiii...

Vreau să vorbesc cu el îndelung, 
să-i abat gîndul în altă parte. Dar 
el stăruie să afle.

— De ce în Vietnam sînt uciși cu 
flăcări, cu gloanțe sau cu gaze o- 
trăvitoare copiii ?...

Nu. N-avem dreptul la liniște to
tală. Soarele Păcii mai este încă 
adeseori umbrit de nori. Pe firma
mentul strălucirii sale se mai re
flectă flăcări neliniștitoare. Văz
duhul răsună, din cînd în cînd, de 
tunete sinistre.

Imperialismul e mult slăbit, a 
cut prin numeroase falimente, 
e încă viu și, mai ales, e încă 
perialism, și va fi imperialism 
cît va trăi. El trăiește prin aservirea 
altor popoare, prin intervenția ne
încetată în treburile altor state. Mai 
se întrețin, deci, condiții pentru 
abaterea lumii de pe drumul Păcii.

Băiatul cîrn și cu ochii mari și 
mereu mirați smulge o revistă din 
raft. O deschide, 
imagini colorate, 
avută cu mine nu 
întreabă mînios :

— De ce aruncă soldații streini 
din aceste elicoptere streine bom
be peste satele și peste orașele și 
peste pădurile vietnameze ? Iată : 
satele ard, orașele ard, pădurile 
ard. Și în aceste sate și în aceste 
păduri și în aceste orașe ard și 
oameni, ard și copii.

Intr-alt colț al lumii un popor mic 
încearcă să scape de o dictatură 
sîngeroasă, după ce a. suferit o 
alta, sufocantă, timp de peste trei
zeci de ani. Și iată că în portu-

totdeauna

răspund.

scris și-ai

tre- 
dar 
im- 
atît

îmi arată niște 
Scurta discuție 
l-a mulțumit. Mă

ste bine știut — și nu de 
ieri, de alaltăieri — că oa
menii au dorit totdeauna 
ca fiecare război să fie ul
timul. Dar a existat un re

fuz și a fost o voință pasivă, nai
vă, infantilă, au fost orbiri, rugă
ciuni, himere. In timp ce se produ
ceau, în toate direcțiile, extraordi
nare progrese, conștiința omeneas
că stăruia, în problema războiului, 
într-o ciudată și fatală vîrstă a 
copilăriei. Iar războaiele veneau, 
și se repetau, unul după altul, me
reu mai îndelungi, mereu mai 
crîncene, mereu mai singeroase, 
mereu mai pustiitoare.

După cel de-al doilea război 
mondial, s-a produs, în sfîrșit, 
procesul binefăcător de care po
meneam mai sus, procesul de ma
turizare, de înțelegere și cuprin
dere al conștiinței omenești în fața 
propriei sale soarte. Omenirea 
și-a dat, în cele din urmă, seama 
că pacea este o problemă de vo
ință și de luptă omenească. Ome
nirea și-a dat seama că ea poa
te avea pacea, vrînd-o activ și 
luptînd pentru ea. Această funda
mentală modificare de conștiință 
a creat convingerea că Pacea tre-

P
opoarele lumii întregi au 
învățat, din suferințele în
durate îndelung, să des
chidă ochii și să trăiască 
cu ei deschiși.

Popoarele lumii au învățat să 
deosebească vorba do faptă, au 
învățat să descifreze minciuna 
vorbelor și adevărul faptelor. Ele 
au învățat, mai ales, să descope
re chipul agresorului și intenția 
agresiunii sub oricare din cele o 
mie de măști sub care se ascund 
sau încearcă să se ascundă.

Rezultatul acestui salt de con
știință, al vigilenței și al perspica
cității conștiinței mature a omeni
rii de azi este larga mișcare a po
poarelor pentru apărarea păcii. 
Cele mai eterogene pături sociale, 
cele mai felurite popoare, cei mai 
deosebiți oameni au astăzi o tră
sătură comună, un limbaj comun, 
o parolă a tuturor : Lupta pentru 
pace 1 O voință de nestrămutat : 
Să nu se mai repete catastrofa I 
Ea se face auzită în mari con
grese, în demonstrații, în marșuri
le pentru pace, pretutindeni unde 
se opune un NU 1 hotărît războiu
lui. Ori de cîte ori se comite un 
nou act de agresiune, protestul o- 
piniel publice se ridică energic 
și hotărît.

Niciodată n-au existat și iiu s-au 
opus uneltitorilor de războaie for
țe atît de mari și atît de puterni
ce ca acelea care se opun astăzi 
imperialismului și apără pacea : 
puternicul sistem mondial al so
cialismului, clasa muncitoare in
ternațională, țările care au scutu
rat jugul colonial, mișcarea po
poarelor pentru pace. Mai mult 
decît oricînd este necesar ca toa
te aceste forțe să fie unite în
tr-un uriaș front de luptă, să fie 
mobilizate la noi acțiuni hotărîte 
pentru asigurarea păcii.

Unirea lor, acțiunea lor unită 
constituie temelia celei mai pro
funde încrederi universale : Pacea 
poate fi păstrată î Catastrofa nu 
se va repeta !

Poporul nostru, harnic construc
tor al socialismului, este un popor al 
păcii. El a dus la bun sfîrșit uria
șele sale realizări în condițiile 
muncii libere și pașnice. El. va 
duce la bun sfîrșit încă și mai u- 
riașele realizări pe care le înscrie 
în planurile sale de viitor în con
diții de pace.

Pacea este aerul nostru, soarele 
nostru, izvorul nostru de viață.

De aceea, poporul și statul nos
tru luptă pentru pace, fără răgaz 
și fără a-și precupeți 
Țara noastră respectă și cheamă 
la respectarea principiilor de con
viețuire pașnică între state, de 
prietenie între popoare.

In tăria de neînvins a forțelor 
care apără pacea rezidă optimis
mul, lucid și dîrz, cu care noi în- 
tîmpinăm, pentru a douăzecea 
oară, Ziua Victoriei.

Băiatul cîrn, cu ochii mari 
mereu mirați, îmi surîde.

— Deci va fi pace ?
— Da. Copiii din Răsărit și co

piii din Apus, copiii din Miază
noapte și copiii din Miază-zi vor 
crește mari, vor deveni oameni 
adevărați și vor duce înainte, pe 
umerii lor vînjoși, pacea lumii, 
istoria lumii, fericirea lumii.

Expoziția lui Aurel Ciupe reconstituie 
un drum artistic desfășurat de-a lungul 
a patruzeci de ani și străbătut cu pro
bitate, cu dragoste pentru frumusețile 
pe care le descoperă jocul neistovit al 
culorii. Căutările de la începutul carie
rei, în care tablourilor de influență im
presionistă li se alăturau pînze construi
te mai net, într-un stil ce mărturisea e- 
coul arhitecturii picturale a lui Cezanne, 
dovedesc seriozitatea cu care fînărul ar
tist de atunci urmărea o expresie plasti
că aptă să exprime poezia peisajelor.

Căci Aurel Ciupe celebrează poezia 
priveliștilor din țara noastră, descoperin- 
du-le acea frumusețe care a inspirat 
creația atitor artiști ai școlii românești 
de pictură. Cînd se întemeiază pe to
nuri grave, pe o muzică mai adîncă a 
culorii, pictorul realizează peisaje evo
catoare, cum e acela intitulat Culori de 
toamnă (1962). Preocuparea acestora de 
a releva înfățișarea specifică a peisaju
lui românesc, a armoniilor coloristice din 
natura patriei duce adesea la rezultate 
de bună factură artistică. Poate că une
ori reușita e fragmentară, cîteva lucrări 
atestînd o oarecare tendință de a apela 
la modalități senfimentalisfe, dar impre
sia generală e aceea a unui artist sen
sibil, preocupat să nu altereze, prin spe
culații gratuite, spontaneitatea care în
soțește îndeobște creația sa.

Trăsătura caracteristică a picturii lui 
Aurel Ciupe ni se pare a fi lirismul ; un 
lirism sfăpînit, ferit de primejdia decla
matoriului. Artistul știe, în tradiția școlii 
de pictură românească, să descopere 
poezia atmosferei din preajmă, a obiec
telor care alcătuiesc mediul zilnic al ar
tistului. Intr-o lucrare înfățișînd, de pil
dă, niște flori de amarylis, pictată în 
1961, pictorul izbutește să atingă, într-o 
tratare amplă a culorilor în mijlocul că
rora izbucnește, fierbinte, corola porto
calie a florii, 
Intr-o Natură 
cu măști din 
el transformă 
vu! grotesc
prilej de visare li
rică sau, înfr-un ta
blou mai vechi, un 
colț umil dinfr-o 
Stradă la Tulcea, el 
realizează o intensi
tate a luminii care 
înnobilează înfățișa
rea caselor mărunte 
de veche provincie. 
Acesta e meritul și 
al uneia din pînzele 
cunoscute ale picto
rului, Concasorul de 
la Bologa, în care 
lumina își păstrează 
un freamăt calm, a- 
fotcuprinzător.

Dar 
numai 
liniștii 
soară
prezentate de 
Dovadă 
mai impetuoase din 
unele lucrări ale ul
timei sale perioade 
de creație, unde un 
soare iradiant, răs- 
pîndind în spațiu a-

devărate vîrfejur de culoare, apare tot 
mai frecvent. Sau tratarea mai sumară, dar 
plină de expresivitate, a volumelor și a 
perspectivei, care îl face să ajungă, într-o 
pînză cum e Toamna în pădure (1964) 
la un sfii mai sintetic. Sau, înfr-o altă 
pînză recentă, Uzină la Zlatna, unde o 
lumină fierbinte încoronează coșurile 
drepfe ale fabricii, artistul face dovada 
unor însușiri autentice de observator a- 
tent al realului. Ultimele lucrări prezen
tate în expoziție, unele din ele datate 
chiar 1965, demonstrează existenta unei 
noi etape în pictura lui Ciupe, în care, 
prin armonii coloristice mai îndrăznețe, 
experiența impresionistă pare a se a- 
nunța depășită de artist.

Portretele dezvăluie insistența cu care 
artistul urmărește să exprime lumea lăun
trică a oamenilor, pe care-i învăluie cu 
o reală căldură sufletească. Portretul lui 
Țuru sau Pălăria galbenă sînt 
unei reale capacită(i de a 
mosfera coloristică cu aceea 
pe care vrea s-o exprime.

Și lucrările de grafică subliniază ca
litățile picturale ale arfei lui Aurel Ciupe. 
Unele dintre ele sînt cunoscute celor care 
au parcurs publicațiile progresiste din 
preajma anilor 1933—1935. Aici se des
lușește limpede protestul 
Aurel Ciupe, exprimat în 
șanfe, în simboluri ușor 
cum e acela din lucrarea 
publicată în 1933 înfr-o revistă clujeană 
(unde, de altminteri, artistul semna și 
energice articole îndreptate împotriva 
nedreptei orînduiri a vremii).

în totalitatea ei, expoziția de la Dalles 
înfățișează 
vent unor 
oamenilor, 
credere în

și orchestra 
sa de cameră

eforturile.

88 de ani
de la cucerirea
independenței 
de stat a României

(Urmare din pag. I-a)

Au plecat pe front și numeroși 
medici cu renume, ca Felix, 
Sergiu, Danielopolu, care au lu
crat în spitalele și la ambulan
țele militare; militantul socia
list Nicolae Zubcu-Codreanu, care 
era medic de plasă, arătînd că 
vrea să se dovedească „vrednic de 
un adevărat fiu al națiunii ro
mâne" a plecat și el voluntar spre 
a servi la ambulanța Crucii Roșii.

Și în Transilvania, unde procla
marea independenței a avut un 
puternic răsunet și a făcut să 
crească nădejdea în eliberarea ro
mânilor de sub dominația austro- 
ungară, s-au manifestat din plin 
simpatia și sprijinul populației 
pentru cauza dreaptă a cuceririi 
Independenței. Acest lucru îl măr
turisea chiar revista vieneză „Der 
Osten", care arăta că milioanele 
de români din monarhia austro- 
ungară ... urmăreau cu sentimente
de cea mai intimă participare su
fletească acest război glorios al 
fraților lor...". Gazeta Transilva
niei a publicat în acel timp nu-

meroase articole în care era ex
primată fără ocol speranța că e- 
venimentele în curs de desfășu
rare vor duce la desăvîrșirea uni
tății naționale a poporului rbmân. 
Numeroși tineri voluntari din 
Cluj, Făgăraș, Orăștie, din munții 
Apuseni etc. s-au înrolat în rîn- 
durile armatei române.

Sprijinită pe o astfel de bază 
populară, lupta armatei române a 
adus o contribuție dintre 
importante la obținerea 
împotriva Turciei. Din 
pînă în august 1877, cele 
românești au asigurat apărarea li
niei Dunării împotriva încercări
lor de invazie ale armatei turcești, 
protejînd totodată spatele și flan
cul drept al armatei ruse care 
înainta spre Balcani. în august 
1877, grosul trupelor române a tre
cut Dunărea, luptînd alături de 
armata rusă îndeosebi în sectorul 
Plevnei, unde după lupte dîrze 
pentru cucerirea fortărețelor care 
o apărau și după un asediu înde
lungat, Osman Pașa a fost 
să se predea cu întreaga 
mată de aproximativ 50 000 
meni. Lupte crîncene s-au 
la Grivița, Rahova 
unde armata română 
alături de armata rusă și de de
tașamentele de voluntari bulgari, 
noi victorii. Luptînd pentru o 
cauză dreaptă, soldații și ofițerii 
români au săvîrșit minuni de vi
tejie. Au devenit legendare faptele 
de arme ale soldaților Grigore 
Ion, Vasile Mohor, ale ofițerilor 
Gheorghe Șonțu, Valter 
neanu și mulți alții. Sîngele văr
sat de ostașii români, ostașii ruși și 
ai celorlalte popoare din Balcani 
în lupta comună pentru libertate, 
împotriva oprimării unei stăpîniri

cele mai 
victoriei 

aprilie
4 divizii

nevoit 
sa ar
de oa- 
dat și

și Smîrdan, 
a obținut,

Mărăci-

silnice și retrograde, a întărit prie
tenia dintre aceste popoare.

Ca urmare a luptelor victorioase 
purtate, prin tratatele încheiate la 
San Stefano (februarie 1878) și Ber
lin (iulie 1878) a fost recunoscută 
independența României, alături de 
cea a Serbiei și Muntenegrului, iar 
Bulgariei i s-a acordat autonomia. 
De asemenea, României i s-a re
cunoscut autoritatea asupra Do- 
brogei, țara noastră dobîndind prin 
aceasta ieșire directă la Marea 
Neagră. Scuturînd jugul otoman 
și cucerindu-și independența sa 
de stat, România a dobîndit ega
litatea juridică cu toate statele su
verane, dreptul de a hotărî singu
ră în politica sa internă, ca și în 
relațiile cu alte state. Toate aces
tea reprezentau condiții favora
bile pentru dezvoltarea și consoli
darea statului român modern. 
Eroismul și jertfele de singe ale 
dorobanților și călărașilor români 
în războiul de independență din 
1877 au ridicat prestigiul armatei 
și poporului român peste hotare.

După cucerirea independenței de 
stat, masele muncitoare, forțele 
sociale înaintate au trebuit să 
ducă timp de decenii lupta pentru 
transformări sociale profunde, 
pentru deplina independență poli
tică și economică a țării față de 
puterile imperialiste. Această luptă 
a triumfat prin instaurarea puterii 
populare și construirea orînduirii 
socialiste. Sub conducerea partidu
lui clasei muncitoare, poporul nos
tru a devenit stăpîn deplin pe 
soarta sa și pe bogățiile naționale. 
Amintirea luptei eroice și a jert
felor date de înaintașii noștri pen
tru cucerirea libertății și a unei 
vieți mai bune sporește elanul oa
menilor muncii în măreața operă 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste.

dovezi alo 
acorda at- 
psihologică

social al lui 
desene iran- 
de descifrat, 
Trei șomeri,

o creație dedicată consec- 
motive poetice din existența 
tratate cu o admirabilă în- 
frumusețea vieții.

sunete 
statică 
1957, 
moti- 

într-un

Ciupe nu e 
un 'artist al 
care împre- 
obiecteie re

el,
accentele

adinei, armonioase. Dan GRIGORESCU

A. CIUPE Uzina la Zlatna

FILME NOI
FERNAND COW-BOY: producție 

a studiourilor franceze. Este o paro
die a filmelor western, cu multe a- 
venturi ce se petrec în Texas. Scena
riul : Jean Redon, regia : Guy Lefranc.

IANOȘIK: film color pe ecran lat, 
în două serii, realizat în studiourile 
cehoslovace. Filmul este închinat e- 
roului legendar al poporului slovac, 
Iuro Ianoșik, apărător al celor săraci. 
Scenariul și regia: Palo Bielik.

La 20 de ani de la apariția 
unor ziare locale

Se împlinesc 20 de ani de la apa
riția ziarelor „Făclia" și „Igazsăg"- 
Cluj, „Flacăra Iașului“-Iași, organe 
ale comitetelor regionale de-«partid 
și ale sfaturilor populare regionale, 
și a ziarului „Voros Lobog6“, organ 
al comitetelor orășenesc și raional 
de partid și al sfaturilor populare 
orășenesc și raional Arad.

Sub îndrumarea 
partid, aceste 
cut, în cei 20 
de întreaga presă de partid, o dez
voltare continuă, slujind prin cu- 
vîntul scris cauza construcției so
cialismului, adueîndu-și contribu
ția la mobilizarea oamenilor muncii 
din regiunile respective, în vederea 
înfăptuirii politicii partidului și gu
vernului. în coloanele ziarelor, scri
se la un nivel publicistic din ce în 
ce mai ridicat, se oglindesc activi
tatea însuflețită desfășurată de oa
menii muncii și succesele obținute 
de ei în construcția economică și 
culturală, viața nouă a orașelor și 
satelor, dezvoltarea continuă a re-

comitetelor de 
ziare au cunos- 

de ani, alături

giunilor în ansamblul economiei 
naționale. Tribune ale experienței 
înaintate, militînd pentru generali
zarea celor mai bune metode în toa
te domeniile de activitate, ziarele 
amintite și-au dat totodată aportul 
la dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, la întărirea 
frăției de nezdruncinat dintre po
porul romîn și minoritățile națio
nale.

Ele au informat cu operativitate 
opinia publică asupra noutăților de 
pe glob, asupra diferitelor aspecte 
ale vieții internaționale contempo
rane, a politicii externe a țării 
noastre.

La a 20-a aniversare a apariției 
ziarelor „Făclia" și „Igazsăg“-Cluj, 
„Flacăra Iașului“-Iași și „Voros Lo- 
bog6“-Arad, redacția ziarului „Scîn- 
teia“ felicită călduros colectivele lor 
redacționale și tehnice, colaboratorii 
și corespondenții lor voluntari, u- 
rîndu-le spor la muncă și noi suc
cese în activitatea lor rodnică pusă 
în slujba înfăptuirii politicii parti
dului și statului nostru.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit. 

Au căzut ploi intermitente în D.obro- 
gea și locale, mai ales sub formă de 
averse însoțite de descărcări electri
ce, în cîmpia Dunării Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
8 grade la întorsura Buzăului și 
21 grade la Buzău și Titu. In Bucu
rești : Vremea s-a încălzit. Tempera
tura maximă a atins 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 mai. In țară : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Va

ploua mal frecvent în nord-estul ță
rii. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în scădere începînd din 
nordul țării. Minimele vor fi cuprin
se între 1 grad șl 11 grade, mal ridi
cate la început, iar maximele între 
15 și 25 grade, mal coborîte la sfîrși- 
tul intervalului. In București : Vre
me schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Ploi sub formă de averse, mal 
ales în a doua parte a intervalului. 
Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere ușoară.

Numeroase și excelente Înregistrări 
pe discuri, printre care o admirahulă 
versiune a „Sultei a lll-a“ de Respi
ghi și citeva concerte de Vivaldi, ne 
dăduseră, cu mult Înainte, o idee des
pre performantele artistice pe care le 
pot atinge Orchestra de cameră din 
Moscova și dirijorul ei, Rudolf Barșai.

Cele două concerte prezentate zi
lele trecute la Ateneu de către cunos
cuta formație au confirmat valoarea 
deosebită a acestui colectiv, tn sala 
de concert, Orchestra de cameră din 
Moscova ne-a apărut de o suple, de 
o muzicalitate și de o precizie ire 
te cuceresc. Alcătuită din soliști d) "ă- 
ror dăruire pentru muzică și tehnică 
desăvirșită se impun din primul mo
ment, orchestra ne-a olerit două pro
grame in care alegerea lucrărilor, sti
lul interpretativ, inspirația spontană, 
complet! nd pregătirea ireproșabilă, 
concurau la realizarea unor autentice 
emoții artistice.

Muzica, in concept ia iul Barșai, În
seamnă trăire intensă, emoție. Dis
cursul muzical este desfășurare plas
tică de planuri sonore, simetrie, joc și 
alcătuire echilibrată de volume. „Sui
ta a Il-a pentru orchestră" de Bach și 
„Concerto grosso op. 6 nr. 10“ de 
Haendel au vădit această concepție. 
Am ascultat un Bach pe care l-am 
simlit autentic, simplu și grandios fn 
același timp, perfect unitar in diversa 
lui alcătuire. Spre deosebire de multe 
interpretări, nu se abuzează concer- 
tistic de prezenta flautului, varianta 
ascultată distingindu-se prin discreția 
solistului (Aleksandr Korneev); dina
mica părfilor urmărind contrastele în
tr-un mod oarecum spectaculos răs
punde exact cerinfei pe care un 
Schweizer sau George Enescu o pre
tindea interpretării: să fie atit de re
pede incit să surprindă urechea ca 
ceva nemaiauzit, dar și să permită 
reliefarea fiecărei voci în țesătura mu
zicală a ansamblului.

Parcă intenfionlnd să demonstreze 
continuitatea in ce privește tratarea 
riguroasă a materiei sonore, a cla
sicilor șl compozitorilor de azi, Barșai 
a alăturat Iul Bach șl Haendel pe Șos- 
takovici și Bartok. Simfonia de came
ră a lui Șostakovlci este o lucrare 
„clasică", perfect închisă in rigorile 
pe care le-a enunțat de la primele 
măsuri, Încărcată de fantezie atit cit 
li permit regulile echilibrului și mă
surii clasice. „Divertismentul" Iui Bela 
Bartok, bogat in intonafii populare, 
s-a Înscris pe linia aceleiași con
cepții.

Pentru a păstra 
care contemporanii 
descendent! firești, 
două concerte s-au
vechii maeștri. „Concertul pentru pa
tru viori și orchestră" de Vivaldi ne-a 
părut una dintre cele mai frumoase 
realizări ale ansamblului (soliști Ev- 
gheni Smirnov, Andrei Abramenko, 
Boris Kuniev și Leonid Polees), iar 
„Divertismentul in Re major" (K. V. 
136) a entuziasmat prin finețea și ele
ganta execuției.

tn cele două concerte de la Bucu
rești, formația sovietică ne-a purtat 
ca un ghid priceput spre cele mai sub
tile frumuseți ale artei muzicale.

liniile clasice In 
sînt arătafi ca 

programele celor 
Întors, in final, Ia

Mircea SIMIONESCU

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet: 

Motanul încălțat (orele "
Melisande (orele 19,30).
de operetă ; Suflet de artist (orele 10,30), 
Paganini (orele 19,30). ~
„I. L. Caragiale" ' ’ 
șlr-te mărgărite _____ ____  ....
Eminescu (orele 19,30), (sala Studio) : O 
femele cu bani (orele 10), Adam și Eva 
(orele 15,30), Mașina de scris (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului su
flete (orele 10,30), Casa Inimilor sfărîmate 
(orele 15,30), Somnoroasa aventură (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale (orele 10,30), Nimic 
nu se pierde, dragul meu (orele 20), (sala 
Studio str. Al. Sahia nr. 76 A) : Intrigă 
și iubire (orele 10), FU cuminte Crlstofor 
(orele 16,30 și orele 20). Teatru! „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Colombe (orele
10) , Recital „Ziua Victoriei" (orele 15,30), 
Hipnoza (orele 19,30), (sala Studio) : 
Zizi și... formula ei de viață (orele 10,30), 
3.3.3. (orele 16), Sonet pentru o păpușă 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. : 
Băiat bun... dar cu lipsuri (orele 10,30), 
Paharul cu apă (orele 19,30). Teatrul 
„Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Dracul uitat (orele 20). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Oricit 
ar părea de ciudat (orele 19,30). Teatrul 
„Ion Creangă" (Str. Eremla Grlgorescu 
nr. 24) : Harap Alb (orele 10,30), Un vis 
vesel (orele 16), N-ați văzut dv. un tată? 
(orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Croitorul fermecat (orele 20). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" (Str. 30 De
cembrie nr. 9) : In lumea apelor (orele
10.30) , Intîlnlre la Senlis (orele 20). Tea
trul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei nr. 50) ; Katla si crocodilul (orele
11) , Drumul piperului (orele 16), (sala din 
Str. Academiei nr. 18) : Năzbîtille lui 
Țăndărică (orele 11), Eu și materia 
moartă (orele 20,30). Teatrul satirlc- 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Re
vista dragostei (orele 11 șl orele 20). 
Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lips
cani nr. 59) : Așa se joacă pe la noi 
(orele 20). Circul de stat : Aii Baba și 
cei ,40 de acrobați (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Laleaua neagră — 
film pentru ecran panoramic : Sala Pala
tului R. P. Romîne (seria de bilete 1429 
— orele 10; 1201 — orele 16 ; 1433 — orele 
20). Neamul Șoimăreștllor — cinemascop; 
(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21), 
București (9,30; 12,30; 17; 20,15), Grădina 
„Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele
19.30) . Casa Rlcordi : Republica (8,30; 11;
13,30; ■" ...................... * .........................
13,30; ... ......... _________ _______
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 20), gră
dina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 
20). Rachetele nu trebuie să decoleze — 
cinemascop : Luceafărul (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (10; 12; 14; 16,15; 
18.30; 20,45). Profesorul Mamlok ; Carpațl 
(10; 12; 14; 16). Cronica unul bufon :
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21; 
la grădină — Pasajul Eforie — orele 
19,45). Joe Limonadă — cinemascop : 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele
20) , Modern (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) . Sentința : Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Gaudeamus igltur : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 20,30), Flacăra (10; 
14,30; 16,30: 18.30; 20,30). La patru pași de 
infinit : Central (orele 18,30). Ghepardul

11), Pelleas șl
Teatrul de stat

. Teatrul Național 
(sala Comedia) : în- 
(orele 10 și orele 15),

------ ---------- -- „spublica (8,30;
16: 18 45; 21,15), Capitol (8,30; 11, 
16; 18,45; 21), Stadionul Dinamo

— cinemascop (ambele serii) : Lumina
(10; 13,15; 16,45; 20,15). Legea și forța : 
Union (11; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Pro ram 
pentru copii : Doina (10; 11,15; :
Ucigașii de femei : Doina (14,30; ,30;
18,30; 20,30), Floreasca (10; 12; 16; ±8,15;
20.30) . Valurile deasupra noastră — Dlno- 
saurii — Praga fără ochelari — Coman
dantul regimentului — Colțul prieteniei : 
Timpuri Noi (10—15,15 în continuare ; 17; 
18,45; 20,30). Logodnicele văduve : Giu- 
lești (15: 17,30; 20), Dacia (9,30; 11,15; 13; 
15; 17; 19; 21), Tomls (10; 12; 14; 16,30;
20.30) ; rulează șl la grădină — orele 
19,45). Valurile Dunării : Tomis (orele
18.30) . Animalele : înfrățirea Intre po
poare (11,30; 15,45; 18; 20,15), Volga (9,45; 
12; 14,15; 16.30; 21). Pace noului venit : 
Volga (orele 18,45). Doi băieți ca plinea 
caldă : Excelsior (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Vieți uscate: Buzești (15,30; 
17,45; 20,15). Hatarl (ambele serii) : Gră
dina „Buzești" (Str. Buzești nr. 9-11 — 
orele 19,30). Fata în doliu : Grivița, (10; 
12; 16; 18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Cu bicicleta spre lună: 
Bucegl (10; 12,15; 16: 18,15; 20.30). Sedusă 
și abandonată : Grădina „Bucegl" (Bd. 1 
Mai nr. 57 — orele 20). Vremea păgînilor: 
Unirea (11; 16; 18,15; 20.30). Soții In oraș: 
Vitan (16; 18,15; 20,30; rulează și la gră
dină — orele 19,45), Colentina (16; 18,15;
20.30) . Scaramouche — cinemascop ; Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flamura 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). Djura — cinema
scop : Munca (11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Umbrelele din Cherbourg : Grădina 
„Unirea" (Bd. 1 Mai nr. 143 — orele 20). 
Spărgătorul — cinemascop : Popula >(16; 
18,15; 20,30) Regina clntecelor : Art S(10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30 — rulează șl la gră
dină — orele 20). Cel trei mușche' qț — 
cinemascop (ambele serii) : I .lor 
(10,30; 16: 19,45; la grădină - orrolțO). 
O stea cade din cer — cinemascop jf-u- 
rora (9; 11,15; 13,30; 15.45; 13,15; : ȚI),
Rahova (10. 15; 17; 19; la grădina —
orele 20.30). Două etaje de fericire : Cos
mos (16; 18; 20). Străinul — cinemascop 
(ambele seri!) : Viitorul (15.30; 19). Titanic 
vals : Progresul (11,30: 15,30; 18; 20,15).
Armata codobaturilor : Lira (15,30; 
17,45; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 9,00 — Filmul 
„Izvoare fermecate". In jurul orei 9.30
— Aspecte de la parada militară cu pri
lejul Zilei Victoriei — Transmisiune de 
la Moscova. 10,00 — Emisiune pentru 
copil șl tineretul școlar : Telejurnalul 
pionierilor — Poșta copiilor. în jurul 
orei 11 — Aspecte de Ia parada militară 
cu prilejul Zilei Victoriei — Transmi
siune de la Praga. 11,10 — Emisiunea 
pentru sate. 14,50 — Duminică sportivă... 
FOTBAL : Transmisiune de la Intllnlrile 
de fotbal dintre echipele Dinamo-Bucu- 
rești — Minerul Baia Mare și Rapid — 
U.T.A. ; Transmisiune de la Ploiești a 
Intîlnirii dintre echipele Petrolul — Fa
rul. In cadrul emisiunii își dau con
cursul : Aida Moga, Horla Șerbănescu șl 
o formație Instrumentală condusă de 
Edmond Deda. 19.00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,20 — Program consacrat
„Zilei Victoriei", Spectacol muzlcal-co- 
regrafic în interpretarea Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Ministerului Forțe
lor Armate 20,40 — Filmul artistic 
„Normandle-Niemen". 22,20 —' Buletin de 
știri. 22.30 - Telesport. In încheiere : 
Buletin meteorologic.
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SESIUNEA FESTIVĂ
DE LA

PRAGA 8 (Agerpres). — La Hra- 
dul din Praga a avut loc la 8 mai 
ședința festivă a C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, C.C. al 
Frontului național, Adunării Națio
nale și guvernului R. S. Cehoslova
ce, cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist.

Au luat parte membrii C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, membrii C.C. 
al Frontului național și Adunării 
Naționale, membrii guvernului, re
prezentanți ai oamenilor muncii, ai 
armatei și ai vieții culturale.

La ședință au participat delega
țiile de partid și guvernamentale de 
peste» hotare, precum și alți oaspeți 
sti j.ni.

i prezidiu au luat loc conducă
torii de partid și de stat cehoslovaci, 
conducătorii delegațiilor de partid 
și guvernamentale printre care 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Române, și con
ducătorii delegațiilor unor partide 
comuniste.

Ședința a fost deschisă de B. Las- 
tovicka, președintele Adunării Na
ționale a R. S. Cehoslovace.

A luat cuvîntul A. Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace.

Vorbitorul a cinstit memoria pa- 
trioților cehoslovaci, a eroilor ar
matei sovietice și ai armatelor fră
țești ale României și Poloniei, care 
au luptat pentru eliberarea Ceho
slovaciei, și s-a oprit asupra luptei 
ilegale duse de comuniști și de toți 
patrioții împotriva ocupației nazis
te. Primul secretar s-a ocupat apoi 
de dezvoltarea Cehoslovaciei în cei 
20 de ani care au trecut de la eli
berare. El a scos în evidență im
portanța Congresului al XII-lea al 
P.C. din Cehoslovacia, din decem
brie 1962, pentru dezvoltarea eco
nomică a Cehoslovaciei. Conform 
directivelor congresului, producția 
industrială, precum și comerțul ex
terior s-au dezvoltat cu succes ; o 
serie de rezultate pozitive au fost 
obținute și în îndeplinirea sarcini
lor construcțiilor capitale, în apro
vizionarea mai bună a populației etc.

Președintele Novotny a declarat 
că R. S. Cehoslovacă se călăuzește 
în politica șa externă după princi
piile coexistenței pașnice.

„De la eliberare, republica noas
tră s-a situat pe poziția luptei 
antiimperialiste și anticolonialiste, 
a subliniat el.

Republica noastră este unul din 
membrii comunității socialiste și, pe 
baza alianței prietenești, ea tinde

PRAGA
să dezvolte o colaborare multilate
rală cu țările socialiste. Dăm o 
înaltă prețuire politicii de prietenie 
a Uniunii Sovietice față de noi. 
După anul 1945, noi am stabilit 
treptat relații prietenești cu cele
lalte țări frățești care, ca și noi, au 
pășit pe calea socialismului".

El a salutat cu căldură poporul 
Republicii Democrate Vietnam, care 

, luptă cu eroism împotriva forțelor 
agresive ale S.U.A., arătînd că po
porul cehoslovac sprijină cu hotă
rî re lupta dreaptă a poporului viet
namez. „Am dori să dezvoltăm rela
ții prietenești și o colaborare reci
procă cu Republica Populară Chi
neză și poporul chinez și, la rîndul 
nostru, vom face totul pentru aceas
ta, a spus apoi A. Novotny. Am 
vrea, de asemenea, ca astfel de re
lații să existe între noi și Republica 
Populară Albania și poporul său. 
Considerăm că, în interesul forțelor 
socialiste, astăzi este nevoie de un 
front unit al forțelor antiimperia
liste, este necesar să înlăturăm tot 
ceea ce ne desparte în domeniul 
ideologic și să căutăm căi și mijloa
ce de apropiere".

„Noi nu sîntem interesați în agra
varea relațiilor cu lumea capitalis
tă, ne pronunțăm pentru dezvol
tarea relațiilor economice și comer
ciale reciproce". Vorbitorul a con
damnat apoi acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva Vietnamului, pre
cum și imixtiunea forțelor armate 
ale S.U.A. în Republica Domi
nicană.

Referindu-se la relațiile dintre 
R. S. Cehoslovacă și R. F. Germană, 
A. Novotny a condamnat tendința 
guvernului de la Bonn de a obține 
arma nucleară și a arătat totodată 
că, în politica sa externă, Cehoslova
cia va tinde și în viitor spre stabi
lirea unor bune relații cu vecinul 
său din vest, spre dezvoltarea co
merțului și colaborării.

Au rostit apoi cuvîntări de salut 
conducătorii delegațiilor de peste 
hotare: N. V. Podgornîi (U.R.S.S.), 
Edward Ochab (R. P. Polonă), Gas
ton Plissonier (P. C. Francez), Ion 
Gheorghe Maurer (R. P. Română), 
Armando Cossutta (P. C. Italian), 
Lajos Feher (R. P. Ungară), Encio 
Staikov (R. P. Bulgaria), Gerhard 
Griineberg (R. D. Germană), Veliko 
Vlahovici (R. 9. F. Iugoslavia), Jo
hann Koplenig (P. C. din Austria) și 
conducătorul delegației P.C. din Ger
mania.

★
Seara, președintele R. S. Ceho

slovace, Antonin Novotny, a oferit o 
recepție în Hradul din Praga.

Cuvîntarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Dragă tovarășe Antonin Novotny,
Dragi tovarăși și prieteni,
Poporul român împărtășește bucu

ria poporului prieten cehoslovac la 
cea de-a 20-a aniversare a eliberă
rii sale de sub jugul fascist. Cu a- 
cest prilej, permiteți-mi să trans
mit Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, gu
vernului, deputaților Adunării Na
ționale, celorlalți reprezentanți ai 
vieții publice, aci de față, tuturor 
oamenilor muncii din Cehoslovacia 
un cald salut frățesc din partea Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Român, a Consiliului de 
Stat, a guvernului Republicii Popu
lare Române și a întregului nostru 
popor.

Această dată memorabilă a isto
riei poporului cehoslovac coincide cu 
aniversarea Zilei Victoriei, sărbăto
rită de forțele democratice și iubi
toare de pace de pretutindeni. în 
crîncena încleștare din cel de-al 
doilea război mondial, greul a fost 
purtat de Uniunea Sovietică, ale că
rei armate au zdrobit principalele 
forțe ale fascismului, au dat uriașe 
jertfe de sînge, aducînd contribuția 
hotărîtoare la izbînda coaliției anti
hitleriste.

O luptă eroică a dus poporul 
cehoslovac, sub conducerea partidu
lui comunist, împotriva ocupanților 
naziști, pentru apărarea ființei na
ționale și eliberarea patriei sale. 
Insurecțiile armate din Slovacia și 
de la Praga — glorioase pagini ale 
rezistenței antifasciste — au deschis 
clasei muncitoare și poporului dru
mul spre înfăptuirea unor profunde 
transformări revoluționare.

în România, forțele patriotice, în 
frunte cu partidul comunist, au 
luptat cu dîrzenie pentru răstur
narea dictaturii fasciste, împotriva 
războiului hitlerist. Această luptă a 
culminat cu victoria insurecției ar
mate din august 1944. întreaga ar
mată română a întors armele îm
potriva Germaniei hitleriste, contri
buind, alături de Armata sovietică 
și corpul cehoslovac, la eliberarea 
Cehoslovaciei, la înfrîngerea defini
tivă a nazismului.

Sîngele vărsat în comun a cimen
tat prietenia popoarelor noastre, le
gate prin trecutul lor de luptă pen

tru apărarea independenței și suve
ranității naționale, prin solidarita
tea clasei muncitoare și a forțelor 
revoluționare din ambele țări.

în cele două decenii care s-au 
scurs de la eliberare, înfățișarea 
Cehoslovaciei s-a schimbat funda
mental. Adîncrle prefaceri înnoitoa
re petrecute în toate domeniile vie
ții politice, sociale, economice, cul
turale și-au găsit o vie expresie în 
victoria deplină a socialismului și 
trecerea la desăvîrșirea construcției 
socialiste. Progresele însemnate ob
ținute în anii puterii populare sînt 
o mărturie a forțelor creatoare ale 
poporului cehoslovac, liber de ex
ploatare și asuprire, stăpîn pe soar
ta sa.

Socialismul, dă roade bogate și pe 
pămîntul Republicii Populare Ro
mâne. Prin munca avîntată a po
porului se înfăptuiește politica Par
tidului Muncitoresc Român de in
dustrializare socialistă, de valorifi
care maximă a resurselor țării, de 
dezvoltare intensivă a agriculturii. 
Această politică a asigurat transfor
marea României într-o țară cu o in
dustrie și o agricultură înaintate, a 
permis dezvoltarea proporțională, în 
ritm înalt, pe o linie continuu as
cendentă a economiei naționale și 
ridicarea sistematică a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Succesele țărilor noastre, ale tu
turor statelor socialiste, reprezintă 
o contribuție de seamă la creșterea 
forței și influenței în lu-me a siste
mului mondial socialist.

Prietenia și alianța frățească cu 
celelalte țări socialiste constituie te
melia de neclintit a politicii externe 
a Republicii Populare Române. 
Cehoslovacia și România sînt unite 
printr-o prietenie frățească, bazată 
pe comunitatea orînduirii sociale și 
de stat, pe ideologia marxist-leni- 
nistă și principiile internaționalis
mului proletar. Se dezvoltă conti
nuu, în interesul ambelor țări, rela
țiile de colaborare și întrajutorare 
tovărășească în domeniul economic, 
se lărgesc schimburile tehnico-știin- 
țifice și culturale reciproce.

Pentru popoarele român și ceho
slovac, ca și pentru toate popoarele, 
de o importanță vitală sînt salvgar
darea și consolidarea păcii. Aniver
sarea a două decenii de la victoria

asupra Germaniei hitleriste repre
zintă pentru forțele care apără pa
cea un îndemn de a se uni mai 
strîns, de a menține trează vigilența 
față de planurile cercurilor revan
șarde, de a obține lichidarea rămă
șițelor celui de-al doilea război 
mondial.

Alături de celelalte state socialis
te, de toți factorii progresului și de
mocrației, Republica Populară Ro
mână promovează colaborarea cu 
toate țările, indiferent de sistemul 
lor social, pe baza principiilor ega
lității în drepturi, respectării suve
ranității și independenței, neames
tecului în treburile interne. Pronun- 
țîndu-se neabătut pentru respecta
rea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, țara noastră 
își exprimă solidaritatea cu toate 
popoarele care luptă pentru cuceri
rea și apărarea libertății lor, spriji
nă eroicul popor vietnamez și con
damnă intervenția militară a State
lor Unite ale Americii în Vietnam 
și Republica Dominicană. Vom fi 
totdeauna împotriva oricăror acțiuni 
agresive ale imperialismului care 
primejduiesc pacea lumii și vom 
susține inițiativele menite să îmbu
nătățească climatul internațional.

Partidul Muncitoresc Român con
sideră drept cea mai înaltă îndato
rire internațională a sa de a depu
ne și în viitor toate eforturile pen
tru apărarea și consolidarea unită
ții țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale — condiție de importanță deo
sebită a unor noi victorii ale forțe
lor revoluționare, ale cauzei progre
sului și păcii.

Dragi tovarăși,
Vă adresăm încă o dată Dumnea

voastră, poporului frate cehoslovac 
și partidului său comunist, căldu
roase felicitări și cele mai bune u- 
rări de noi succese în construirea 
socialismului, în înflorirea pa
triei dv. !

Trăiască Republica Socialistă 
Cehoslovacă 1

Trăiască Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, conducătorul încercat 
al poporului cehoslovac !

Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre poporul român și 
poporul cehoslovac !

Vizitele delegației 
și guvernamentale

MOSCOVA 8. Corespondenții 
A. Munteanu și S. Podină transmit: 
La 8 mai, delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Române, con
dusă de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, precum și delegația 
Ministerului Forțelor Armate și de
legația Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist 
și a Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști din R. P. Română au 
depus o coroană de flori la Mau
soleul lui V. I. Lenin din Piața Ro
șie. Pe panglica coroanei sînt în
scrise cu litere aurite cuvintele : 
„Lui V. I. Lenin, creatorul Partidu
lui Comunist și al statului sovietic, 
din partea delegației R. P. Române".

După depunerea coroanei, delega
ția de partid și guvernamentală a 
R. P. Române a participat la vernl-

de partid 
a R. P. Române

sajul expoziției unionale de artă 
plastică „De strajă păcii", care ests 
consacrată drumului parcurs de Ar
mata sovietică, de la formarea sa 
și pînă în prezent.

★
în ziua de 8 mai la Moscova a 

avut loc inaugurarea noului local al 
Muzeului Central al Armatei so
vietice. La festivitatea inaugură
rii au luat parte delegațiile so
site de peste hotare pentru a parti
cipa la sărbătorirea Zilei Victoriei, 
printre care și delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Române, 
condusă de tovarășul Emil Bodna
raș, precum și delegația Ministeru
lui Forțelor Armate și delegația Co
mitetului organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist și a Co
mitetului foștilor deținuți antifas
ciști din R. P. Română.

INFORMAȚII
FOTOEXPOZIȚIE CU PRILEJUL. 

ANIVERSĂRII ELIBERĂRII 
CEHOSLOVACIEI

Sîmbătă după-amiază, la Muzeul 
Militar Central din Capitală a avut 
loc deschiderea unei fotoexpoziții, 
organizată cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist.

Au luat parte general-maior Va- 
sile Ionel, adjunct al ministrului 
forțelor armate ale R. P. Române, 
generali și ofițeri superiori, gene
rali de rezervă foști comandanți de 
mari unități în luptele pentru eli
berarea Cehoslovaciei, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Română, și membri ai amba
sadei, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Expoziția cuprinde fotografii și 
albume care reprezintă aspecte din 
viața și lupta poporului și a arma
tei cehoslovace, precum și imagini 
din luptele desfășurate de arma

tele sovietice și române împotriva 
trupelor hitleriste, pentru elibera
rea Cehoslovaciei.

★
Vineri noaptea a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Viena, o 
delegație universitară alcătuită din 
acad. Constantin Daicoviciu, recto
rul Universității din Cluj, prof, 
univ. Ion Creangă, rectorul Uni
versității din Iași, și prof. univ. 
Alexandru Bălăci, prorector al 
Universității din București, care 
vor participa la festivitățile consa
crate împlinirii a 600 de ani de la 
înființarea Universității vieneze.

★
Sîmbătă dimineața, academicianul 

Tudor Arghezi, președintele de o- 
noare al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Română, s-a înapoiat de la 
Viena, unde i s-a înmînat, în 
cadrul unei festivități, premiul 
Gottfried von Herder pentru lite
ratură pe anul 1965, conferit de 
către Universitatea din capitala 
Austriei.

(Agerpres)

Depuneri de
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist, Jaroslav Sy
kora, ambasadorul R.S. Cehoslovace 
în R.P. Română, și membrii amba
sadei au depus sîmbătă dimineața 
coroane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Piața Victoriei.

coroane
La solemnități au luat parte re

prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și Ministerului Forțe
lor Armate. La Monumentul Eroilor 
Sovietici au fost prezenți I. K. Je- 
galin, ambasadorul U.R.S.S. în R.P. 
Română, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

CUVÎNTAREA ROSTITĂ
DE AMBASADORUL

R.S. CEHOSLOVACE LA POSTURILE 
DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Sîmbătă seara, cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Română, Jaroslav Sykora, a 
ținut o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune.

TELEGRAME

Tovarășul Ștefan Voi tec, președin
tele Marii Adunări Naționale a R.P. 
Române, a trimis, cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist, 
o telegramă de felicitare tovarășului 
Bohuslav Lastovicka, președintele 
Adunării Naționale a R. S. Ceho
slovace.

Cu același prilej, tovarășul Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Române, a adresat fe
licitări tovarășului Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace.

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist, Consiliul Central 
al Sindicatelor, Comitetul Central al 
U.T.M., Consiliul Național al Femei
lor și Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. Romînă au 
adresat telegrame de felicitări Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R. S. Cehoslovacă, Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Ceho
slovac, Comitetului Femeilor Ceho
slovace și Comitetului Cehoslovac al 
Partizanilor Păcii.

(Agerpres)

Start în „Cursa Păcii"
• Cîștigâtoru! primei etape — A. Petrov
• C. Dumitrescu pe locul patru
• Echipa R. P. Romane a ocupat locul doi

La 9 mai, poporul cehoslovac săr
bătorește a 20-a aniversare a elibe- 
răr patriei sale de către Armata 
S'- .etică. O dată cu înfrîngerea 
d manului fascist a fost desăvîr- 

și lupta poporului cehoslovac 
^jx-atru independentă națională; 

desfășurarea victorioasă a revoluți
ei naționale și democratice a des
chis popoarelor Cehoslovaciei calea 
spre dezvoltarea multilaterală a re
gimului de democrație populară și 
apoi a societății socialiste.

Lupta armată a poporului ceho
slovac, începută o dată cu Răscoala 
națională din Slovacia și încheiată 
cu insurecția populației pragheze în 
mai 1945 a constituit o încununare 
a luptei de eliberare națională a 
poporului nostru.

O contribuție hotărîtoare la eli
berarea Cehoslovaciei a avut-o Ar
mata Sovietică, căreia poporul ce
hoslovac, ca și celelalte popoare 
ale Europei, îi datorează recunoș
tință pentru libertatea lui și pen
tru victoria definitivă asupra fas
cismului. Mii de eroi sovietici și-au 
dat viața pe teritoriul Cehoslova
ciei. Cu nețărmurită dragoste și , 
pr-fund respect, oamenii cehi și 
sic aci îi cinstesc pe eliberatorii lor 
— stașii sovietici, păstrînd vie a- 
m >ea acelora care nu și-au pre- 
ct t viețile pentru libertatea lor.

aceeași recunoștință și stimă, 
p p.rul cehoslovac își amintește de 
contribuția și de marile sacrificii 
aduse de către fiii Armatei Române 
frățești, care, alături de Armata 
Sovietică, au luptat pentru liberta
tea lui.

Forța conducătoare a luptei de 
eliberare națională, antifascistă, a 
popoarelor noastre a fost clasa 
muncitoare, in frunte cu partidul 
comunist. Partidul comunist a ela
borat programul de eliberare națio
nală și socială a oamenilor muncii, 
de făurire a Cehoslovaciei noi, de- 
mocrat-populare, care apoi a de
venit temelia programului guver
namental de la Kosice, proclamat 
pe teritoriul eliberat al Cehoslova
ciei, în aprilie 1945, de către pri
mul guvern al Frontului Național.

Consolidarea continuă a republi
cii democrat-populare a determinat 
burghezia să încerce organizarea u- 
nui puci contrarevoluționar, în fe
bruarie 1948, în vederea schimbării 
evoluției politice a țării. Criza poli
tică provocată de reprezentanții din 
guvern ai burgheziei s-a terminat

DOUĂZECI
DE VIAȚĂ

cu victoria decisivă a clasei mun
citoare.

Rezultatele primului și ale celui 
de-al II-lea plan cincinal au dus 
la o mare dezvoltare a forțelor de 
producție și la creșterea nivelului 
material și cultural al populației. 
Relațiile socialiste de producție 
s-au dezvoltat și s-au adîncit con
tinuu ; pe baza lor s-a întărit și mai 
mult unitatea politico-morală a po
porului și unitatea frățească a po
poarelor și naționalităților Ceho
slovaciei. în anul 1960, victoria 
definitivă a socialismului a fost 
consfințită în noua constituție a 
Republicii Socialiste Cehoslovace. 
Această victorie istorică a în
semnat înainte de toate o do
vadă a justeții liniei politice a 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, a aplicării creatoare a 
marxism-leninismului la condițiile 
istorice, concrete ale țării noastre. 
Congresul al 12-lea al partidului a 
stabilit orientarea fundamentală a 
dezvoltării în perspectivă a socie
tății socialiste, o dată cu soluțio
narea unor probleme actuale ale 
dezvoltării economiei naționale.

în anii construcției socialiste. 
Cehoslovacia a devenit o țară cu o 
producție industrială înaintată. în 
comparație cu anul 1948, produsul 
social a atins în 1964 un volum de 
aproape trei ori mai mare, venitul 
național a ajuns la 266,4 la sută. 
S-a schimbat considerabil și struc
tura producției industriale ; în con
dițiile dezvoltării rapide a con
strucției de mașini a sporit sub
stanțial producția metalurgică, de 
combustibili, energie electrică și a 
industriei chimice.

Creșterea producției industriale 
și schimbările intervenite în struc
tura ei au înlesnit desfășurarea 
largă a colaborării cu țările socia
liste, limitarea dependenței econo
mice de țările capitaliste și întări
rea capacității de apărare a țării. 
A fost consolidată considerabil po
ziția internațională a Cehoslovaciei 
în economia mondială, iar astăzi ea 
ocupă în ce privește producția

DE
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Frantisek PENC
secretar

al C.C. al P.C. din Cehoslovacia

industrială globală socotită pe 
cap de locuitor locul 4—6 în Eu
ropa.

Sub conducerea partidului a fost 
soluționată, cu succes, și transfor
marea socialistă a agriculturii, pro
blema cea mai dificilă a construc
ției socialiste. în locul celor 1,5 mi
lioane de gospodării agricole indi
viduale, există astăzi peste 7 000 
cooperative agricole unice și circa 
850 întreprinderi agricole de stat. 
Cu ajutorul industriei socialiste a 
crescut esențial înzestrarea tehnică 
a agriculturii cehoslovace. Congre
sul al 12-lea al P. C. din Ceho
slovacia a trasat ca o sarcină im
portantă pentru perioada următoa
re ridicarea treptată a agricultu
rii la nivelul industriei.

Schimbarea calitativă a condiții
lor de trai ale oamenilor muncii 
față de perioada capitalistă își gă
sește expresie în creșterea consi
derabilă a consumului personal și 
a salariilor reale, în crearea de po
sibilități pentru instruire multilate
rală, în accesul deplin la o viață 
culturală bogată. Profundele 
schimbări revoluționare în dome
niul economiei și al relațiilor socia
le au fost însoțite de un larg.avînt 
pe frontul culturii socialiste. Sta
tul socialist alocă sistematic impor
tante mijloace financiare pentru 
dezvoltarea științei și tehnicii, ceea 
ce a contribuit în mare măsură la 
creșterea forțelor de producție și a 
nivelului material și cultural al 
populației.

Un element de seamă al progra
mului partidului comunist privind 
rezolvarea problemei naționale a 
fost industrializarea Slovaciei. în 
cei 20 de ani de construcție socia
listă,. producția industrială a Slova
ciei a sporit de peste 12 ori. în 
strînsă unitate frățească cu poporul 
ceh, poporul slovac este astăzi stă
pîn pe soarta sa, cunoscînd o dez-
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voltare creatoare multilaterală și 
înflorire națională în cadrul R. S. 
Cehoslovace unitare.

în decursul celor 20 de ani de 
viață nouă a fost dezvoltată de
mocrația socialistă, care eliberează 
și dă impuls forțelor creatoare ale 
poporului, întărind astfel neîncetat 
unitatea societății noastre.

Ritmul rapid al dezvoltării eco
nomice indispensabil pentru asigu
rarea victoriei socialismului în Ce
hoslovacia a dus însă treptat și la 
apariția unor disproporții. De 
aceea, problema cheie în dezvolta
rea economiei noastre socialiste 
ește lichidarea disproporțiilor din
tre nivelul forțelor de producție în 
industrie și agricultură și realizarea 
treptată a unei armonii între pro
ducție și consum. Aceste sarcini și 
directive trasate de congresul al 
12-lea al partidului le înfăptuim 
acum cu consecvență. Un rol im
portant în îndeplinirea acestor di
rective îl are de asemenea planul 
de perspectivă pînă în 1970, în curs 
de pregătire.

Ținînd seama de sarcinile com
plexe ale dezvoltării viitoare a so
cietății socialiste, C.C. al P.C.C. a 
aprobat în ședința plenară din ia
nuarie 1965 principiile noului sis
tem de conducere planică a eco
nomiei naționale.

Dezvoltarea multilaterală a R. S. 
Cehoslovace, apartenența ei la co
munitatea socialistă mondială și 
poziția ei internațională, decurgînd 
din aceasta, sînt bazate pe strînsa 
prietenie, alianță și colaborare cu 
Uniunea Sovietică, cu țările socia
liste și cu toate forțele progresiste 
din lume. în cadrul relațiilor cu 
țările socialiste, Cehoslovacia mi
litează pentru întărirea unității, 
coeziunii și superiorității politice 
și economice a sistemului socialist 
mondial. în politica sa externă, 
Cehoslovacia pornește de la prin
cipiul leninist al coexistenței paș
nice, condamnă uneltirile agresive 
ale imperialiștilor, luptă pentru 
dezarmarea generală și totală și 
depune eforturi pentru soluționa

rea problemelor litigioase prin tra
tative pașnice. Ca parte integrantă a 
mișcării comuniste internaționale, 
P.C.C. militează pentru întărirea 
unității ei, pe baza principiilor a- 
doptate la ședințele comune ale 
partidelor comuniste și muncito
rești.

în procesul construcției socialiste 
a patriei noastre s-au dezvoltat 
de asemenea relațiile frățești multi
laterale româno-cehoslovace înte
meiate pe îndelungata prietenie tra
dițională dintre popoarele noastre, 
consolidată în lupta comună pentru 
distrugerea fascismului hitlerist. 
Volumul schimbului de mărfuri 
dintre cele două țări a crescut de 
aproape două ori în 1964 față de 
1950. Livrările reciproce se îmbogă
țesc cu noi produse, iar un loc 
tot mai însemnat îl ocupă mașinile 
și utilajele. De o mare importanță 
sînt acordurile de colaborare eco
nomică pentru construirea unor o- 
biective industriale în R. P. Româ
nă prin efortul comun al ambelor 
țări, cum sînt, de pildă, centralele 
electrice de la Luduș și Craiova, 
construirea Combinatului de celu
loză de la Brăila, cu participarea 
activă a R. S. Cehoslovace împreu
nă cu R. D. Germană și R. P. 
Polonă, și altele. O largă ex
tindere a cunoscut de aseme
nea colaborarea tehnico-științi- 
fică ; cele două țări au făcut un 
schimb de peste 700 de documen
tații și au înlesnit vizite reciproce 
unui număr de peste 1 700 specia
liști în vederea acumulării de ex
periență în diferitele domenii ale 
economiei naționale. în momentul 
de față, organele de planificare din 
țările noastre studiază posibilită
țile de orientare pe mai departe a 
colaborării economice pe anii 
1966—1970. Relațiile româno-ceho
slovace de prietenie și colaborare 
multilaterală se vor dezvolta și în 
viitor spre binele popoarelor noas
tre și în interesul întăririi în conti
nuare a comunității socialiste 
mondiale.

Poporul cehoslovac sărbătorește 
astăzi cea de-a 20-a aniversare 
a eliberării sale, mîndru de rezulta
tele obținute. în. construcția socia
listă, ferm hotărît să realizeze pro
gramul de dezvoltare multilaterală 
a societății socialiste înaintate și 
deplin conștient de răspunderea sa 
internațională față de mișcarea co
munistă mondială.

BERLIN 8 (Agerpres). 
Cea de-a 18-a ediție a 
tradiționalei competiții 
cicliste „Cursa Păcii" a 
început ieri la Berlin, 
reunind la start 100 de 
alergători din 19 țări. 
Timp de două săptă- 
mîni cicliștii vor stră
bate circa 2 300 de ki
lometri pe traseul Ber
lin-Praga-Varșovia.

Plecarea festivă s-a 
dat pe stadionul „Frle- 
derich-Ludwig Jahn" în 
prezența unui numeros 
public. Trei foști clștl- 
gători ai „Cursei Pă
cii" : sovieticul Said- 
hujin, englezul Steel și 
germanul Schur au ri
dicat steagul întrecerii, 
în aclamațiile entuzi
aste ale spectatorilor. 
Apoi, primarul orașului 
Berlin, Friedrich Ehert, 
i-a salutat pe sportivi, 
urîndu-le succes în 
marea întrecere spor
tivă închinată păcii și 
prieteniei între po
poare.

Startul în prima eta
pă — înconjurul Berli
nului — a fost dat de 
Adriano Rodoni (Italia), 
președintele Uniunii

internaționale de ci
clism. După numai 4 
kilometri de la plecare 
se desprind din pluton 
polonezul Zielinski, 
cehoslovacul Dolezal 
și românul Constantin 
Dumitrescu, care va fi 
unul din animatorii 
etapei. Fugarii sînt 
ajunși la kilometrul 16. 
Se pedalează într-o tre
nă susținută media 
orară fiind de peste 
45 kilometri. Primele 
sprinturi intermediare 
sînt cîștlgate de sovie
ticul Lebedev și polo
nezul Magiera. Pluto
nul se menține com
pact pînă la kilometrul 
70, unde începe să 
plouă. Asistăm la ac
țiunea decisivă. Se de
tașează alergătorii ro
mâni Constantin Du
mitrescu și Walter 
Ziegler, francezul Bon
net, sovieticul Petrov, 
apoi Mikein și Peschel 
din formația R. D. 
Germane. Cel de-al 
4-lea sprint cu premii 
este cîștigat de Peschel 
urmat de Mikein și 
Dumitrescu. La kilo
metrul 88, avansul frun

tașilor este de 1'15". 
înainte de intrarea pe 
stadion sprintează lung 
Alexei Petrov, talonat 
de germanul Peschel. 
Mai rapid, ciclistul so
vietic trece primul li
nia de sosire. C. Dumi
trescu ocupă un meri
toriu loc 4, iar echipa 
noastră locul doi pe 
țări. Clasamentul eta
pei : 1. Alexei Petrov 
(U.R.S.S.) a parcurs 
110 km în 2h30'24"; 
2. Peschel (R.D.G.) a- 
celași timp ; 3. Mikein 
(R.D.G.) 2h30’27"; 4.
C. Dumitrescu (R. P. 
Română) 2h30'34" , 5. 
W. Ziegler (R. P. 
Română); 6. Bonnet
(Franța) același timp 
cu C. Dumitrescu. 
Grosul plutonului, în 
care se aflau și ceilalți 
4 cicliști români, a fost 
cronometrat în 2h31’ 
10". Pe echipe etapa a 
fost cîștigată de R. D. 
Germană, urmată de 
R. P. Română, U.R.S.S. 
și Franța. Astăzi se 
desfășoară etapa a 
doua: Konigwuster-
hausen — Cottbus, 100 
kilometri contra-crono- 
metru pe echipe.

Echipa țării noastre 
pentru campionatele 
europene de box

Federația română de box a alcă
tuit echipa care ne va reprezenta la 
campionatele europene de la Berlin 
(R.D.G.), programate între 22 și 29 
mai. Boxerii noștri vor evolua la 7 
din cele 10 categorii, după cum ur
mează : muscă : C. Ciucă ; cocoș : 
N. Gîju ; pană : C. Stanev ; semi- 
ușoară : V. Antoniu ; ușoară : I. Mi- 
halic; mijlocie-mică: V. Dobre; 
grea : V. Mariuțan.

Pe micul ecran
AZI, 9 MAI — meciuri de fotbal: 

de la ora 15,15 partida Dinamo 
București-Minerul Baia Mare, de 
la ora 17, alternativ partidele Rapid 
București—V. T. Arad și Petrolul 
Ploiești—Parul Constanta.

SÎMBĂTĂ 15 Mai, de la Sofia, 
aspecte de la competiția interna
țională de gimnastică dotată cu 
„Cupa Europei" (între orele 17 și 
19).

DUMINICA 16 MAI, de la Mos
cova, meciul amical de fotbal 
U.R.S.S.-Austria (ora 13,55). In con
tinuare vor ii transmise aspecte 
de la meciurile de fotbal din cam
pionatul republican de la Bucu
rești (Steaua—Dinamo Pitești, Pro
gresul—Farul) și Iași (C.S.M.S.— 
Dinamo București).

In cîteva rînduri
FOTBAL. —■ Rezultate în cadrul 

preliminariilor campionatului mon
dial : la Belfast, Irlanda de nord — 
Albania 4—1 (2—0), iar la Mexico 
City, Mexic — Jamaica 8—0 (2—0).

BOX. — Pugilistul mexican Vicente 
Saldivar și-a păstrat titlul de campion 
mondial la cat. pană învingîndu-1 
prin k. o. în repriza a 15-a pe Râul 
Rojas (S.U.A.).

★
în reuniunea internațională de box 

de la Roma, „greul" italian Franco de 
Picolli l-a învins prin k. o. în prima 
repriză pe Sonny Moore (S.U.A.), iar 
fostul campion european la cat. semi
grea Giulio Rinaldi (Italia) a cîștigat 
la puncte întilnirea cu argentineanul 
Jose Menno.

TENIS DE CÎMP. — Rezultate în 
turneul internațional de la Roma; 
Gulyas (Ungaria) — Roche (Australia) 
6—2; 6—0; 6—4, Santana (Spania) — 
Zulueta (Ecuador) 6—2 ; 6—2 ; 6—8 ; 
6—1, Ocker (Olanda) — Pilici (Iu
goslavia) 6—3; 6—3; 5—7; 6—4, Ri
chey (S.U.A.) — Merlo (Italia) 8—6; 
6—4; 6—4.

VOLEI. — Continuîndu-și turneul 
în Peru, echipa feminină a Japoniei, 
campioană mondială, a jucat la Lima 
cu formația locală „Regatas". Volei
balistele japoneze au învins cu 3—0 
(15—1; 15—0; 15—3).

HALTERE. — Campionatele euro
pene de haltere se vor desfășura în
tre 5 și 13 iunie în sala Universiadei 
din Sofia. Și-au anunțat participarea 
15 țări.
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MANIFESTĂRI CU PRILEJUL ZILEI VICTORIEI
ADUNAREA FESTIVA DE LA MOSCOVA

MOSCOVA 8 (Agerpres). — în 
Sala Palatului Congreselor din 
Kremlin a avut loc ședința festivă 
consacrată celei de-a 20-a aniversări 
a victoriei asupra Germaniei fas
ciste. Au luat parte veterani ai celui 
de-al doilea război mondial, mari 
comandanți de oști, muncitori din 
Moscova, oameni de știință și de li
tere. în prezidiu au luat loc condu
cători ai Partidului comunist și ai 
guvernului sovietic, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Gheorghi Traikov, 
șefii delegațiilor sosite din 12 țări la 
Moscova pentru a sărbători cea de-a 
20-a aniversare a victoriei asupra 
Germaniei hitleriste, printre care de
legația de partid și guvernamentală 
a R. P. Române, condusă de tovară
șul Emil Bodnaraș, activiști de sea
mă ai mișcării comuniste și munci
torești internaționale, conducătorii 
delegațiilor militare din străinătate.

Ședința a fost deschisă de M. Sus
lov, membru al Prezidiului și secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

Luînd cuvîntul, L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
spus că „sărbătoarea victoriei asu
pra Germaniei hitleriste va rămîne 
totdeauna una din zilele cele mai 
luminoase și de neuitat din istoria 
statului nostru socialist". Noi dăm 
o înaltă apreciere aportului adus de 
alte popoare la lupta de eliberare 
împotriva Germaniei hitleriste, me
ritelor aliaților noștri din coaliția 
antifascistă, a spus el. Dar greuta
tea principală a luptei a stat pe 
umerii popoarelor Uniunii Sovietice.

într-o situație excepțională — a 
spus vorbitorul — partidul, poporul 
sovietic au depus eforturi imense, 
cu adevărat eroice, pentru a con
solida armata noastră și a reorga
niza economia pe picior de război, 
a transforma țara într-o tabără mi
litară unită. A fost constituit Comi
tetul de stat al apărării, în frunte 
cu I. V. Stalin, secretar general al 
C.C. al P.C. (b) din U.R.S.S., pen
tru conducerea tuturor acțiunilor în 
vederea organizării ripostei ce tre
buia să fie dată dușmanului. Parti
dul comunist, Comitetul, său Cen
tral, Comitetul de stat al apărării 
au desfășurat o muncă vastă pen
tru mobilizarea tuturor forțelor 
țării noastre".

L. Brejnev a numit victoria po
porului sovietic „o dovadă conclu
dentă a marii forțe vitale a regimu
lui socialist". Partidul comunist a 
educat și a promovat o întreagă 
pleiadă de conducători de oști mi
nunați. Printre aceștia, vorbitorul a 
amintit numele lui Vasilevski, Go
vorov, Jukov, Konev, Malinovski, 
Rokossovski, Voroșilov, Budionnîi și 
alții.

Vorbind despre contribuția adusă 
în cel de-al doilea război mondial 
de popoarele altor țări, L. I. Brejnev 
s-a referit și la importanța insurec
ției armate din România și la parti
ciparea trupelor române la lupta 
pentru înfrîngerea fascismului.

El a subliniat că de lupta eroică 
a popoarelor din Europa răsăritea
nă sînt legate indisolubil numele 
unor fruntași eminenți ai partidelor 
comuniste, printre care Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Vorbitorul a declarat că înfrîn
gerea blocului agresorilor, care s-a 
încheiat prin capitularea Japoniei, 
a creat condiții favorabile pentru 
avîntul mișcării revoluționare a po
poarelor Asiei.

Un adevărat război popular îm
potriva ocupanților s-a desfășurat 
în China, sub conducerea partidu
lui comunist, în frunte cu Mao 
Țze-dun.

BERLIN

Cu ocazia celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării poporului german de 
sub fascism, la Berlin, în Piața Marx- 
Engels, a avut loc sîmbătă la amia
ză o mare paradă militară la care 
au participat unități ale Armatei 
Populare Naționale ale R.D.G. și ale 
Armatei sovietice staționate tem
porar pe teritoriul R.D.G. La para
dă au asistat conducători de partid 
și de stat ai R.D.G., în frunte cu 
W. Ulbricht, precum și numeroase 
delegații de peste hotare, printre 
care și delegația de partid și guver

L. Brejnev a spus că victoria asu
pra fascismului a constituit începu
tul unor schimbări profunde în po
litica, economia, ideologia mondia
lă, în conștiința a milioane de oa
meni.

Vorbitorul a declarat că scopul 
politicii externe sovietice constă în 
a asigura condițiile pașnice pentru 
construirea socialismului și comu
nismului în țările socialiste, în a 
apăra cauza păcii și a progresului.

„Sîntem pentru dezvoltarea și îm
bunătățirea relațiilor cu Statele 
Unite ale Americii. Nu vom accep
ta, însă, nici o dată ca ideea coexis
tenței pașnice să fie aplicată numai 
în relațiile dintre două state. Pe pla
neta noastră există peste 120 de state 
și fiecare dintre ele are dreptul sfînt 
ca să i se respecte suveranitatea, 
independența, integritatea teritoria
lă și. ca nimeni să nu se amestece 
în treburile lui interne".

„Poporul german — a spus vor
bitorul — a suferit una din cele mai 
grele catastrofe naționale și nu do
rește repetarea ei. Din păcate, însă, 
politica R.F.G. nu este determinată 
în prezent de interesele poporului 
german". După ce a arătat că Bon
nul încearcă să nege faptul exis
tenței R.D.G., el a spus : „Acum nu 
mai putem să ne închipuim Europa 
fără Republica Democrată Germa
nă. Ea croiește calea spre viitorul 
pașnic și fericit pentru întregul po
por german".

„întregul mers al evenimentelor 
internaționale din ultima vreme 
confirmă concluzia la care au ajuns 
partidele comuniste din lume că 
principala forță a războiului și a 
agresiunii în zilele noastre este im
perialismul american", a spus 
L. Brejnev. El a numit drept cea 
mai evidentă manifestare a politicii 
jandarmerești a imperialismului a- 
merican evenimentele din Vietnam. 
„Uniunea Sovietică acordă Republi
cii Democrate Vietnam ajutor în 
apărarea ei împotriva agresiunii. A- 
cest ajutor va spori, dacă va fi 
necesar".

în Republica Dominicană, soldații 
americani înăbușe cu forța armelor 
năzuința spre libertate și indepen
dență a poporului acestei țări.

„Uniunea Sovietică n-a intențio
nat și nu intenționează să atace pe 
nimeni", a declarat L. I. Brejnev. 
„Dar nimeni să nu încerce să 
confunde dorința noastră fierbinte 
de a apăra pacea pe pămînt cu 
pacifismul orb". „Sîntem convinși 
că presiunea popoarelor iubitoare de 
pace va străpunge, mai devreme sau 
mai tîrziu, barajul pe 'care cercurile 
militariste imperialiste îl ridică în 
calea d.ezarmării și distrugerii armei 
nucleare".

L. Brejnev a subliniat că „sta
telor socialiste le revine un rol 
deosebit în lupta pentru preîntîmpi- 
narea unui nou război mondial". 
Tratatul de la Varșovia, a spus el, 
„constituie un bun exemplu de co
laborare frățească dintre statele so
cialiste pentru asigurarea securității 
lor, pentru întărirea păcii generale".

„Comuniștii nu pot și nu trebuie 
să aștepte pînă ce va izbucni incen
diul unui nou război mondial. Co
muniștii din întreaga lume au dato
ria să preîntîmpine o asemenea 
evoluție a evenimentelor, să împie
dice pe imperialiști să dezlănțuie un 
nou război, să facă tot ce este ne
cesar pentru întărirea unității miș
cării comuniste internaționale".

A avut loc, apoi, ceremonia în- 
mînării Ordinului Lenin și a meda
liei „Steaua de aur", cu .care a fost 
distins orașul-erou Moscova.

namentală a R. P. Române, con
dusă de tovarășul Alexandru Dră- 
ghici, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, oaspeți 
străini care se află la Berlin și zeci 
de mii de oameni ai muncii din 
R.D.G.

în timp ce fanfara intona imnul 
de stat, au răsunat 21 de salve de 
tun. Generalul-locotenent Wagner, 
comandantul parăzii, a prezentat ra
portul generalului de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării națio

nale al R.D.G. Parada a fost deschi
să de elevii școlilor militare aparți- 
nînd diferitelor arme. Rînd pe rînd 
au defilat prin fața tribunelor uni
tăți ale Armatei R.D.G. : formații 
motorizate de parașutiști, blindate, 
rachete tactice, unități ale artileriei, 
ale trupelor de grăniceri și ale apă
rării antiaeriene etc.

A urmat apoi defilarea unor for
mații ale trupelor sovietice. Prin
tre ostașii sovietici se aflau 20 de 
eroi ai Uniunii Sovietice, care acum 
20 de ani au luptat pentru elibe
rarea Berlinului. Defilarea unități
lor motorizate sovietice s-a înche
iat cu formații speciale de rachete 
de diferite tipuri.

Șt. DEJU

PARIS

Cu prilejul Zilei victoriei, sîmbătă 
dimineața a avut loc la Paris o pa
radă militară, în prezența președin
telui de Gaulle, a membrilor guver
nului francez și a reprezentanților 
aliaților din cel de-al doilea război 
mondial. R. P. Română a fost repre
zentată prin ambasadorul dr. Vic
tor Dimitriu și atașatul militar, col. 
Gheorghe Nicoară. Generalul de 
Gaulle, însoțit de ministrul foștilor 
combatanți, Jean Sainteny, a trecut 
în revistă trupele și a depus o co
roană de flori la Mormîntul Solda
tului Necunoscut de sub Arcul de 
Triumf. Apoi, s-a desfășurat parada 
militară. După-amiază, Jean Sainte
ny, ministrul foștilor combatanți, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul „Franța Combatantă" de la 
Mont Valerien. Detașamente militare 
au defilat apoi în fața „Colinei ce
lor împușcați". Delegații ale foștilor 
combatanți din cele două războaie 
mondiale, ale foștilor deportați și 
luptătorilor din rezistență au depus 
coroane la Mormîntul Soldatului Ne
cunoscut. Numeroase manifestări au 
avut loc în majoritatea orașelor și 
comunelor Franței.

G. DASCAL

WROCLAW

,Cu prilejul celei de-a 20-a aniver
sări a victoriei asupra fascismului 
și a eliberării regiunilor de vest și 
de nord ale R. P. Polone, la 8 mai a 
avut loc la Wroclaw o adunare fes
tivă, la care a luat cuvîntul Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

La adunare au participat un mare 
număr de locuitori ai Wroclawului 
și delegați ai oamenilor muncii din 
întreaga țară. Au fost, de asemenea, 
prezente delegații sindicale din 12 
țări, printre care și o delegație din 
R. P. Română, ziariști polonezi și 
străini. în cadrul manifestărilor cul- 
tural-artistice, în seara aceleiași zile 
a avut loc un mare carnaval.

Gh. GHEORGHIȚA

LONDRA

LONDRA 8 (Agerpres). — Postu
rile de radio și televiziune britanice 
au consacrat sîmbătă emisiuni spe
ciale celei de-a 20-a aniversări a 
înfrîngerii Germaniei fasciste. Prin
tre altele a fost transmis un pro
gram de televiziune transatlantic 
prin intermediul satelitului de co
municații „Early Bird", în care au 
apărut comandanții trupelor ameri
cane și engleze din perioada celui 
de-al doilea război mondial, gene
ralul Eisenhower și mareșalul Mont
gomery.

OSLO

OSLO 8 (Agerpres). — Cu prile
jul Zilei Victoriei, Stortingul (Parla
mentul norvegian) s-a întrunit în
tr-o ședință festivă. Președintele 
Stortingului, Nils Langhelle, a vor
bit despre rolul aliaților în cuceri
rea victoriei asupra fascismului. Pe 
stadionul din Oslo a avut loc un 
miting la care au luat cuvîntul re
gele Olav al V-lea și primul mi
nistru Einar Gerhardsen.

După vizita 
președintelui Makarios 
la Atena

ATENA 8 —■ Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite: 
Sîmbătă au luat sfîrșit la Atena 
convorbirile dintre primul ministru 
al Greciei, Papandreu, și președin
tele Ciprului, Makarios. Ultimele în
trevederi dintre Papandreu și Ma
karios au avut loc la reședința pre
mierului grec din apropierea Atenei. 
La sfîrșitul discuțiilor a fost dat pu
blicității un comunicat în care se a- 
rată că în timpul întrevederilor din
tre conducătorii greci și ciprioți „au 
fost trecute în revistă o serie de pro
bleme privind problema cipriotă. Cu 
același prilej, menționează comuni
catul, primul ministru al Greciei și 
președintele Ciprului au examinat, 
de asemenea, unele probleme pri
vind posibilitățile de soluționare a 
crizei din Cipru și și-au afirmat 
dorința de a continua eforturile 
pentru asigurarea unei vieți norma
le în insulă. Cele două guverne au 
subliniat că problema cipriotă tre
buie să-și găsească rezolvarea pe 
baza principiilor Cartei O.N.U. și au 
reafirmat dreptul la autodetermi
nare al poporului cipriot".

La sfîrșitul discuțiilor, președin
tele Ciprului, Makarios, a făcut co
respondenților de presă o declarație 
în care a arătat că „există posibili
tatea ca miniștrii de externe ai Gre
ciei și Turciei să discute despre si
tuația din Cipru cu prilejul sesiunii 
ministeriale a N.A.T.O. de la Londra, 
dar tratative propriu-zise asupra a- 
cestei probleme sînt excluse". După 
cum reiese și din declarația lui Ma
karios, guvernul cipriot a rămas pe 
aceleași poziții, enunțate anterior, 
și anume că nu se opune în princi
piu tratativelor greco-turce, dar își 
exprimă opoziția față de orice nego
cieri care ar intenționa, în absența 
reprezentanților ciprioți și în afara 
cadrului O.N.U., să reglementeze 
conflictul din Cipru în defavoarea 
poporului acestei insule.

TERITORIUL R. D. VIETNAM
DIN NOU BOMBARDAT

HANOI 8 (Agerpres). — La 8 mai, 
avioane americane și sud-vietname- 
ze au bombardat în repetate rînduri 
regiuni populate ale provinciilor 
Nghe An, Quang Binh și Thanh Hoa, 
precum și insula Hon Ngu. Șeful mi
siunii de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol un protest în legătură cu noul 
atac asupra teritoriului R. D. Viet
nam, cerînd încetarea tuturor acți-

> ----------
SEUL

ciocniri Intre poliție
Șl STUDENȚI

SEUL 8 (Agerpres). — în orașul 
Qwangju au continuat demonstrațiile 
studenților îndreptate împotriva tra
tativelor dintre guvernul sud-coreean 
și cel japonez, privind restabilirea 
relațiilor diplomatice. Ca și în ziua 
precedentă, manifestanții au fost 
molestați de autoritățile polițienești, 
care au intervenit pentru a pune 
capăt demonstrației. în ciuda bru
talității poliției, cei peste 1 000 de 
studenți au continuat să-și manifes
te protestul în fața Oficiului guver
namental din oraș. Ciocnirile dintre 
demonstranți și polițiști s-au soldat 
cu rănirea mai multor studenți.

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN REPUBLICA DOMINICANĂ

Substratul intervenției
Un nou fapt vine să arunce lu

mină asupra scopului real al inter
venției armate a S.U.A. în Republica 
Dominicană. Vineri s-a anunțat crearea, 
nu se știe încă de către cine, a unui al 
doilea „guvern", în atara guvernului 
constitutionalist condus de Caamano. 
El este alcătuit dintr-o junta militaro- 
civilă, compusă din cinci persoane, 
avînd în frunte pe generalul Antonio 
Imbed Barrera. Potrivit agenției 
U.P.I., „persoane oficiale, reprezentînd 
Statele Unite și O.S.A., au acționat 
tn Culise pentru formarea acestui gu
vern". Observatorii latino-americani 
apreciază că prin această acfiune se 
urmărește crearea unui regim favo
rabil intervenfiei americane sau a 
O.S.A., mai ales după declarația fer
mă a colonelului Caamano că „nu va 
tolera pe teritoriul dominican prezen
ța nici unei forțe militare străine, nici 
chiar sub forma forței interamericane 
preconizate de O.S.A.". După cum 
remarcă opinia publică de aci, S.U.A. 
acționează și în acest caz conform o- 
rienfării formulate acum 70 de ani 
(in 1895), în următorii termeni de 
către Richard Olney, pe atunci secre
tar de stat : „Astăzi Statele Unite sînt 
practic suveranul acestui continent și

Vasile OROS 
Rio de Janeiro.

Santo Domingo : Militari americani în spatele 
ambasada S.U.A.

fortificațiilor situate lingâ
Telefoto : Agerpres

unilor agresive și războinice împo
triva acestei țări și respectarea acor
durilor de la Geneva din 1954.

Primele rapoarte arată că unitățile 
Armatei populare vietnameze au 
doborît cinci avioane americane.

★
Potrivit datelor provizorii, în 

cursul atacurilor din 7 mai ale a- 
vioanelor americane asupra localită
ților din provinciile Thanh Hoa și 
Nghe An din R. D, Vietnam, trei 
avioane au fost doborîte, iar nume
roase alte avioane au fost avariate.

Rezultatele „alegerilor" 

din Rhodesia de sud
SALISBURY 8 (Agerpres). — La 

8 mai au fost date publicității'ul
timele rezultate ale „alegerilor par
lamentare" din Rhodesia de sud. 
Potrivit comunicatului publicat la 
Salisbury, partidului ultrarasist al 
primului ministru sud-rhodesian — 
Jan Smith — i-au revenit 50 din 
cele 65 de locuri ale Parlamentu
lui, iar principalei grupări de opo
ziție (tot a populației albe) — 
Partidul Rhodesiei — 5. Acest re
zultat a putut fi obținut numai în 
condițiile în care din cei aproape 
4 milioane de negri au avut drep
tul să se prezinte la vot doar 11 000. 

ordinele noastre sînt lege pentru cei 
din sud".

Există și o explicație locală a in
tervenției S.U.A.

Investițiile nord-americane reprezin
tă aproximativ jumătate din capitalul 
industrial al Republicii Dominicane. 
S.U.A. absorb 59 la sută din expor
turile țării, la prețuri deplorabile. Sînt 
numai cîteva date care arată în nu
mele căror interese s-a produs de
barcarea pușcașilor marini.

Statele Unite se mențin pe poziția 
că nu recunosc guvernul dominican 
constitutionalist fiindcă acesta „nu 
dovedește că ar controla situația”. 
Cînd un ziarist l-a întrebat pe secre
tarul de presă al Departamentului de 
Stat : „Cum ar putea guvernul domi
nican să dovedească că controlează 
situafia din moment ce nu i se per
mite să o facă ?“ întrebarea a rămas 
fără răspuns. Răspunsul îl dau înseși 
acțiunile S.U.A, de amestec tot mai 
fățiș în treburile interne ale Repu
blicii Dominicane, nesocotind dreptul 
sacru al poporului dominican de a-și 
hotărî singur soarta.

VII PROTESTE
IN LUME

• Comisia pentru afacerile ex
terne a Congresului național din Ve
nezuela a luat în discuție situația 
din Republica Dominicană. Parla
mentarii Wolfgang Larazzabal, Ce
sar Rondon Lovera, Alfredo Tarre 
și alții au caracterizat intervenția 
americană drept „agresiune, care a- 
menință suveranitatea tuturor țări
lor latino-americane". Ei au criti
cat Organizația Statelor Americane 
care a adoptat hotărîrea de a se 
trimite în Republica Dominicană ar
mate ale țărilor latino-americane, 
transformînd astfel intervenția uni
laterală a S.U.A. în intervenție mul
tilaterală.

• La Ankara a fost dat publici
tății un comunicat comun al orga
nizațiilor democratice studențești în 
care este condamnată intervenția 
O.J.A. în Republica Dominicană și 
în Vietnam. în comunicat se arată 
că „evenimentele din Vietnam și 
Republica Dominicană demonstrea
ză că S.U.A. atacă țări independen
te de fiecare dată cînd interesele 
lor sînt puse în cauză, nesocotind, 
astfel, dreptul internațional".

• Senatorul Robert Kennedy și-a 
exprimat părerea că guvernul Sta- 
țelor Unite trebuia să consulte Or
ganizația Statelor Americane înain
te de a trimite trupe în Republica 
Dominicană. „Nu cred că noi am 
ținut cont de consecințele pe care 
le va implica acțiunea noastră", a 
spus Robert Kennedy, adăugind că 
una din consecințele posibile este 
înrăutățirea relațiilor între Statele 
Unite ' și guvernele latino-ameri
cane.

-------------------------------------.------

Corespondență 

din Londra

0 „BĂTĂLIE" 
AMÎNATĂ

Dezbaterile de joi seara din 
Camera Comunelor în legătură 
cu Cartea Albă a guvernului cu 
privire la naționalizarea indus
triei metalurgice britanice au 
avut, după cum era de așteptat, 
episoade dramatice și turțjjj- 
tuoase. O seară căreia, rem' " ă 
presa, guvernul laburist i-a’- 
praviețuit datorită unei rna^J - 
tăți de numai patru voturi (ul
timele alegeri parțiale au redus 
această majoritate Ia 3 voturi), 
în bătălia pentru Cartea Albă 
conducerea laburistă a convocat 
pentru ora votului pe toți depu
tății, inclusiv pe cei bolnavi.

La această spectaculoasă „stri
gare a catalogului", s-a adău
gat în ultimele minute înainte 
de închiderea dezbaterilor neaș
teptatul episod al intervenției 
lui George Brown, ministrul eco
nomiei. „întregul caracter al dez
baterilor, scrie ziarul „Times", 
s-a schimbat într-un mod de 
necrezut în ultimele 30 de se
cunde. Cu un gest al mîinii și 
cu o rapidă întorsătură de fra
ză, George Brown, a realizat ceea 
ce părea imposibil. El nu numai 
că a convins pe cei doi răzvrătiți 
— deputății de dreapta Woodrow 
Wyatt și Desmond Donnelly — 
să nu voteze împotrivă, ci l-a 
făcut să voteze în favoarea 
Cărții Albe". Cei doi deputați au 
renunțat la opoziție în momen
tul cînd au înțeles din declara
ția lui Brown că se lasă deschisă 
o portiță pentru o participare a 
capitalului particular (așa-numi- 
ta „formulă mixtă") la întreprin
derile naționalizate.

Părerile sînt în general împăr
țite în ce privește adevăratele 
intenții care stau Ia baza decla
rațiilor lui Brown. Unii afirmă că 
ceea ce putea să apară ca o 
concesie față de proiectul inițial 
n-ar fi fost decît o manevră abilă 
pentru a atrage voturile celor 
doi adversari laburiști ai națio
nalizării oțelului. „George Brown, 
scrie ziarul „Daily Telegraph", 
nu a înțeles nici un moment că 
ar fi vorbp de vreo concesie... 
Programul guvernului va merge 
înainte așa cum a fost proiectat, 
adică legea oțelului va fi intro
dusă în parlament în luna iunie", 
„întrebarea care se pune —scrie 
ziarul „Daily Worker" — este 
dacă într-adevăr guvernul are 
intenția de a deveni partener al 
magnaților și al acționarilor din 
industria oțelului, în loc de a 
proceda la o naționalizare inte
grală".

Nemulțumiți de întorsătura pe 
care au luat-o lucrurile, conser
vatorii s-au grăbit prin Macleod, 
purtătorul de cuvînt al partidu
lui în problema oțelului, să com
bată ceea ce ei numesc carac
terul vag al poziției guvernului 
în această chestiune. Macleod a 
afirmat joi noaptea la posturile 
de televiziune că cel doi depu
tați laburiști ar fi fost induși în 
eroare și că în fond ceea ce s-a 
petrecut în Camera Comunelor 
ar fi fost o „șaradă laburistă".

Privită în perspectivă, r $h- 
nalizarea industriei metalu., --S' 
apare deocamdată ca un pro. u 
dificil de aplicat în practică .fi 
comentatorii sînt în genere de 
acord că vor mai trebui depă
șite încă numeroase și grele 
obstacole. „Marea bătălie pri
vind viitorul industriei siderur
gice abia a început, apreciază 
„Reuter", în ciuda dramaticei 
victorii obținute de guvern în 
cursul dezbaterilor de joi sea
ra". Soarta proiectului de națio
nalizare a industriei metalurgice 
se va decide luna viitoare, cînd 
proiectul va fi dezbătut în a- 
mănunt de către Camera Comu
nelor pentru a obține votul final 
și a căpăta forță de lege.

Liviu RODESCU

GENEVA. S-a încheiat cea de-a 
20-a sesiune a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa. Delegațiile 
au adoptat în unanimitate „Rapor
tul cu privire la situația economi
că a Europei în anul 1964", întoc
mit de secretariatul comisiei pre
cum și programul de lucru al co
misiei pentru 1965—1966. Au fost 
votate 14 rezoluții, dintre care 4 
inițiate de delegația română.

SAIGON. Un tribunal militar 
din Saigon a condamnat la moar
te, în contumacie, trei din liderii 
tentativei nereușite de lovitură de 
stat, din luna februarie 1965. Prin
tre cei condamnați se află și ge
neralul Lam Van Phat, fost minis
tru de interne.

MANILA. Un purtător de cuvînt 
al guvernului filipinez a anunțat 
că in cadrul unei ședințe a Con
siliului consultativ pentru aface
rile externe a fost discutată șl 
aprobată cererea Vietnamului de 
sud de a i se trimite un efectiv de 

2 000 de militari și specialiști fill- 
pinezi pentru a participa la ac
țiunile forțelor militare sud-viet- 
nameze împotriva patrioților.

MOSCOVA. Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, care se 
află într-o vizită oficială în U.R.S.S., 
a fost primit de Leonid Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
cu care a avut o convorbire. în 
aceeași zi, Gh. Traikov a făcut o 
vizită lui Anastas Mikoian, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

BUDAPESTA. Cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a victoriei a- 
supra fascismului, locotenent-co- 
lonelul Alexandru Macavei, atașat 
militar și aero al R. P. Române la 
Budapesta, a depus coroane de 
flori la monumentele eroilor ro
mâni din Miskolc și Hajdubdszor- 
meny și la cimitirul eroilor ro
mâni din Cegled.

CARACAS. Unități ale forțelor 
armate de eliberare națională din 
Venezuela au ocupat vineri loca
litatea Caturo, situată în zona 
muntoasă din districtul Ribero 
(statul Monagas).

LA PAZ. In capitala Boliviei s-a 
anunțat că alegerile prezidențiale 
din această țară au fost aminate 
„sine die", ca urmare a unui a- 
cord intervenit între președintele 
juntei militare, generalul Rene 
Barrientos, și liderii partidelor po
litice.

NEW YORK. Reprezentantul 
permanent al Senegalului la Orga
nizația Națiunilor Unite, Ousmane 
Soce Diop a cerut la 7 mai con
vocarea de urgentă a Consiliului 
de Securitate, pentru a examina 
problema încălcării de către trupe

SCURTE ȘTIRI
le și aviația portugheză a terito
riului și spațiului aerian al Sene
galului.

ISTANBUL. O comisie medicală 
a prelungit cu șase luni termenul 
de libertate provizorie de care be
neficiază fostul președinte al Tur
ciei, Celal Bayar, încă din luna 
noiembrie 1964, fără <:a să-l supună 
pe acesta unui nou examen me
dical.

PARIS. Sub auspiciile universi
tății din Strasbourg și Ambasadei 
R. P. Române din Paris s-a des
chis la Strasbourg o expoziție de 
artă populară românească și a 
cărții românești.

KHARTUM. Autoritățile suda
neze au hotărît să suspende ziarul 

Partidului democratic popular, de
oarece în timpul desfășurării ale
gerilor generale din provinciile de 
nord, prin acest organ, populația a 
fost chemată să nu se prezinte la 
vot.

PARIS. Ambasadorul Tunisiei la 
Paris a înmînat vineri președin
telui de Gaulle un mesaj din par
tea președintelui Bourghiba. Po
trivit unor surse franceze, acest 
mesaj constituie „un nou pas pe 
calea normalizării relațiilor dintre 
cele două țări". După cum se știe, 
între cele două țări nu au mai e- 
xistat acorduri economice de cînd 
în Tunisia au fost naționalizate 
terenurile aparținînd unor cetățeni 
francezi.

ATENA. Comitetul de organiza
re a celui de-al treilea maraton 

pentru pace din Grecia, care va 
avea loc la 23 mai, a dat publici
tății programul acestei tradițio
nale manifestări populare și, tot
odată, un apel adresat tuturor oa
menilor iubitori de pace din 
Grecia.

MOSCOVA. Mihail Suslov, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și Boris Pono- 
mariov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
s-au întilnit la C.C. al P.C.U.S. cu 
delegația Frontului de eliberare 
națională din Algeria (F.L.N.), con
dusă de Omar Ben Mahdjoub, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al F.L.N.

NEW YORK. Procesul intentat 
celor patru membri ai Ku-Klux- 
Klanului, învinuiți de asasinarea 
Violei Liuzzo, participantă la mar
șul negrilor de la Selma la Mont
gomery în sprijinul drepturilor ci
vile ale populației de culoare din 
S.U.A., s-a întrerupt. Juriul, format 
numai din albi, s-a dovedit inca
pabil să ia. o hotărîre de condam
nare a crimei, deoarece doi jurați 

s-au opus condamnării. în acest 
fel, procesul a fost amînat pentru 
o perioadă nedefinită.

oADEN. în orașul Taiz din Yen’ jnț|, 
s-a desfășurat recent o confer* ipeț 
cu participarea liderilor a 
grupări politice din teritoriile A. 1 
biei de sud: Partidul socialist 
popular, Liga Arabiei de sud și 
Comitetul pentril eliberarea terito
riilor ocupate din Aden și protec
torate. Participanții la această reu
niune au luat hotărîrea să-și coor
doneze acțiunile împotriva autori
tăților britanice de ocupație din 
teritoriile Arabiei de sud cu Or
ganizația pentru eliberarea sudu
lui ocupat (OLOS).

NEW YORK. Puternicul uragan 
care s-a abătut miercuri asupra 
orașului Minneapolis, statul Min
nesota, a provocat, potrivit ultime
lor știri, moartea a 13 persoane și 
rănirea a altor 300. Pagubele ma
teriale se ridică la un milion de 
dolari.
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