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CAUZA LIBERTĂȚII Șl INDEPENDENȚEI 
POPOARELOR ESTE INVINCIBILĂ I

A

Poporul român sărbătorește în- 
tr-o ambianță de elan patriotic și 
spirit internaționalist împlinirea a 
98 de ani de la cucerirea Indepen
denței de stat a României și 30 de 
ani de la victoria asupra fascismu
lui. Coincidența în timp a celor 
două momente istorice reliefea
ză, cu valoare de simbol, conti
nuitatea luptei maselor populare, a 
poporului român pentru apărarea 
pămîntului strămoșesc, pentru ne- 
atirnarea și unitatea patriei, pentru 
cauza libertății tuturor popoarelor. 
Este filonul de aur al acelorași tra
diții patriotice, revoluționare, care, 
în condițiile de după eliberare, au 
dobîndit un conținut superior prin 
politica Partidului Comunist Ro
mân de edificare a socialismului și 
comunismului în patria noastră, de 
slujire plină de abnegație a aspi
rațiilor de independență, pace și 
progres ale întregii omeniri.

Idealul independenței naționale 
a ars ca o torță vie in conștiința 
poporului român, care, în zbuciu
mata sa istorie, a avut de înfrun
tat secole de-a rîndul urgiile co
tropirilor și asupririi străine, fiind 
nevoit să ducă o luptă necurmată 
pentru apărarea ființei naționale, 
pentru dreptul de a fi liber și stă- 
pin în țarș-sa, Acest ideal s-a ma
terializat pentru prima oară prin 
Independența de stat a României, 
obținută nu ca un dar, ci cucerită 
pe meterezele de la Grivița și 
Plevna, pe cîmpurile de luptă ale. 
războiului din 1877—1878. Jertfele 
de sînge ale ostașilor români, ală
turi de care se afla întreg poporul 
nostru „unit în cuget și-n simțiri**,  
au învățat generațiile ce au urmat, 
masele largi populare în frunte cu 
clasa muncitoare să militeze ferm 
pentru deplina neatîrnare, împotri
va aservirii țării de către marile 
monopoluri occidentale, împotriva 
oricărei dominații străine. Treaptă 
superioară în dezvoltarea acestor 
tradiții, lupta Partidului Comunist 
Român a avut ca o componentă 
esențială apărarea libertății, inde
pendenței și integrității teritoriale 
a patriei, eliberarea națională a 
poporului — ca premisă de bază a 
eliberării sociale a oamenilor mun
cii — găsindu-și cea mai înaltă ex
presie în acea activitate desfășu
rată de comuniști pentru stăvilirea 
pericolului fascist, pentru răstur
narea dictaturii militaro-fasciste și 
alungarea ocupanților hitleriști, 
pentru organizarea insurecției na
ționale armate antifasciste și 
antiimperialiste, pentru trecerea 
României, cu întregul său poten
țial, de partea coaliției antihitle
riste. Poporul român și-a dobîndit 
independența deplină, dreptul de a 
fi propriul stăpîn pe destine
le sale odată cu cucerirea pu
terii, sub conducerea P.C.R. — 
confirmîndu-se astfel în mod stră

lucit că socialismul și libertatea 
națiunilor sint de nedespărțit.

Astăzi, la trei decenii de la isto
rica zi de 9 Mai 1945 — Ziua vic
toriei asupra fascismului — po
porul român, împreună cu toate 
popoarele lumii, evocă plin de emo-

50 000 000 de vieți omenești și in
calculabile pagube materiale și spi
rituale. în gigantica încleștare cu 
fascismul — produsul vîrfurilor ce
lor mai reacționare ale imperialis
mului, primejdie de moarte pentru 
existența statelor, pentru ființa na

ție evenimentele celui de-al doilea 
război mondial — cea mai crîncenă 
și mai pustiitoare conflagrație din 
istorie — în viitoarea căruia au 
fost atrase 72 de state de'pe toate 
continentele. înglobînd marea ma
joritate a populației globului și 
soldîndu-se cu pierderea a peste

Desen de GH. CALARAȘU

țiunilor și civilizația omenirii — a 
învins cauza libertății, independen
ței și demnității popoarelor. Astăzi, 
pe întinsul Uniunii Sovietice — tara 
care a purtat greul războiului, a 
reprezentat principala forță a 
coaliției antifasciste și a adus con
tribuția hotărîtoare la zdrobirea

hitlerismului— în Anglia și Statele 
Unite, în Iugoslavia, unde războiul 
de partizani a luat o mare am
ploare, în Polonia, care a dat 
un număr atît de mare de jert
fe, în Franța eroicei Rezistențe, 
în toate cele peste 50 de state ale 
coaliției antihitleriste, popoarele își 
reamintesc- cu emoție de cumplita 
încleștare, cinstesc pe cei căzuti la 
datorie, pe toii cei care au luptat 
cu eroism si si-au dat viata pentru 
victoria cauzei libertății.

La jubileul Victoriei, poporul ro
mân participă cu satisfacția dato
riei împlinite și a mindriei legiti
me de a-și fi adus din plin contri
buția la înfrîngerea fascismului, 
atît prin marile jertfe de sînge 
date pe frontul antihitlerist, pînă 
în ziua capitulării Germaniei hitle- 
riste, cit și prin grelele eforturi 
materiale. Poporul nostru aduce un 
vibrant omagiu eroilor căzuți în 
războiul antihitlerist, militanților 
comuniști și patrioților antifasciști 
care nu și-au precupețit viața pen
tru ca România să devină o țară 
liberă. independentă, socialistă. 
Gîndurile poporului nostru se în
dreaptă, totodată, pline de recu
noștință către Uniunea Sovietică, 
ale cărei viteze armate au dat 
jertfe de sînge pentru eliberarea 
întregului teritoriu al României, 
frăția de arme româno-sovietică 
făurind temelii de granit prieteniei 
popoarelor noastre. Poporul ro
mân păstrează vie amintirea os
tașilor celorlalte state din coaliția 
antifascistă, a luptătorilor din Re
zistență, a tuturor militanților și 
patrioților care prin luptă au con
tribuit la salvarea omenirii de 
barbaria fascistă.

Pe diferitele meridiane și parale
le ale globului pămîntesc, popoare
le. in orice grai ar vorbi, dau ex
presie în această zi unui gînd și 
unei aspirații unice : „O nouă con
flagrație nu trebuie să se mai re
pete ! Cel de-al doilea război mon
dial trebuie să fie si ultimul din 
istoria omenirii !**

Este acesta un învățămînt fun
damental al sacrificiilor războiului, 
o expresie a înțelegerii faptului că 
în actualele condiții de dezvoltare 
a tehnicii militare o nouă confla
grație mondială ar avea consecințe 
incalculabile. De aceea aniversarea 
a trei decenii de la victoria asupra 
fascismului prilejuiește popoarelor 
exprimarea hotărîrii de a face totul 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii, neutru crearea unui climat 
care să permită fiecărei națiuni să 
se dezvolte în mod liber, la adă
post de orice agresiune, să colabo
reze rodnic pentru progresul fiecă
reia și a întregii omeniri.

Este o sursă de satisfacție nentru 
ponorul român fontul că întreaga
(Continuare în pag. a V-a)

Recitare la zorii Plevnei
...Veneau de lingă Jiu, din munți, din zări moldave, 
Bărbați frumoși ca niște zei getico-rîmleni ;
Părea o-ncolonare de castre și de dave, 
De vii cetăți cu-nscrisul Izbirilor grozave 
La Tapae, la Posada, Cosmin, Călugorenl...

Veneau pe drum de care in trap de roșior, 
Aveau in răniți plumbli și discul pîinii mitic 
Și-un bulgăr de țarină de-acasă, din ogor. 
Iar cintecul oștirii, ca bronzul tunător 
Suna a deșteptare in spațiul mioritic.

Veneau avind drept coifuri bătrina cușmă dacă, 
Mantăi de oaste nouă in loc de vechi zăbunuri 
Și-n loc de coase — săbii nerăbdătoare-n teacă, 
Iar umerii de piatră li se-opinteau ca-n Joacă 
Urnind sub varga ploii infricoșate tunuri.

Veneau cu arma-n mină șl frunza verde-n dinți, 
in gind cu viitorul șl-n inimi cu strămoșii;
Păreau de-un leat feciorii alături de părinți 
Și-au scăpărat ca fierul amnarelor fierbinți 
La chiotul de goarnă, în zorii Plevnei, roșii.

...N-au explodat ghiulele — ci milenare vise, 
Nu spade fulgerară — cl moștenite doruri 
Și nu rădanul Plevnei, izbit, II se deschise, 
Ci însuși zidul Vremii, ce-atît amar oprise 
invrednicirea noastră spre cuvenite zboruri.

Cînd s-a sfîrșlt vîrtejul incrincenatei hore. 
Creștea, din nemurirea căzuțllor din șanț, 
Un curcubeu cit zarea — mesa) de aurore 
Vestind nemărginirii, cu slove tricolore, 
Că Țara, la Danubiu, a sfărimat un lanț.

...Și-au biruit oștenii. Și s-au întors acasă 
Și i-au primit cu azimi și doină de cobuz, 
Cu lacrimă de maică și zîmbet de mireasă...

Ci ei cătau în zarea de veac, întunecoasă, 
Și deslușeau o goarnă chemind... Dinspre Oituz.

Petre DRAGU

Victoria 
asupra fascismului, 
încununarea luptei 
unite a popoarelor
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In cronica de luptă 
și jertfe a omenirii, 
istoria a consemnat 
contribuția de seamă 
a României la cauza 

libertății
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Astăzi, în jurul orei 17, posturile noastre de radio și televiziune vor trans
mite direct, de la Sala Palatului Republicii, adunarea festivă organizată cu prile
jul împlinirii a 30 de ani de la victoria asupra fascismului și a 98 de ani de la 
cucerirea independenței de stat a României.

Adunarea festivă de la 
Moscova consacrată 
celei de-a XXX-a ani
versări a victoriei 
asupra fascismului 
Cuvîntarea tovarășului 

L. I. Brejnev

IN PAGINA A V-A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și alți conducători de partid și de stat 

au participat la

recepția de la Ambasada U.R.S.S.
cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a Zilei Victoriei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat, joi după-amiază, la 
recepția oferită de ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
V. I. Drozdenko, cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a Zilei 
Victoriei.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,

Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, loan 
Ursu.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
foști comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist, veterani 
ai mișcării comuniste și muncito
rești, ai luptei antifasciste, din ta
ra noastră, activiști de partid șl de 
stat, generali și ofițeri superiori.

personalități ale vieții științifice 
și culturale, ziariști.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au luat, de asemenea, parte 
membrii delegației militare sovie
tice, condusă de general-colonel 
G. I. Abaturov, invitați la sărbă
torirea Zilei Victoriei în țara noas
tră.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, cu ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

(Agerpres)

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI A ZILEI VICTORIEI

ASUPRA FASCISMULUI

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietica

Tovarășului N. V. PODGORNÎI
Președintele Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului A. N. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Co

munist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al 
întregului popor român și al nostru personal, vă 
transmitem dumneavoastră. Comitetului Central al 
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și poporului frate 
sovietic un salut cordial și călduroase felicitări cu 
prilejul celei de-a XXX-a aniversări a victoriei asu
pra fascismului.

Victoria de la 9 Mai 1945. eveniment de impor
tanță epocală în istoria lumii contemporane, a încu
nunat lupta crîncenă, plină de sacrificii, a popoarelor 
Uniunii Sovietice, ale țărilor coaliției antihitleriste, a 
mișcărilor de eliberare națională și a altor forțe so
ciale de pretutindeni, demonstrînd cu putere că dacă 
popoarele acționează unite, ele își pot apăra liber
tatea, independența și suveranitatea, pot infringe orice 
agresor, oricît de puternic ar fi el, pot impune pacea 
și securitatea în lume.

Poporul român nutrește o profundă recunoștință 
față de poporul sovietic, de glorioasele sale forțe ar
mate, care, sub conducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, dînd dovadă de un strălucit eroism 
și cu prețul unor jertfe uriașe, au purtat pe umerii 
lor povara principală a războiului, au adus o con
tribuție hotărîtoare la zdrobirea Germaniei fasciste 
și au acordat un ajutor inestimabil eliberării de sub 
dominația hitleristă a României și a altor țări și po
poare.

înfăptuind, la 23 August 1944, insurecția națională 
armată antifascistă și antiimperialistă, organizată și 
condusă de partidul comunist. România s-a alăturat 
imediat armatelor sovietice, coaliției antihitleriste, an- 
gajîndu-se cu întreaga armată, cu toate forțele ma

teriale și umane în lupta pentru eliberarea deplină 
a teritoriului țării, pentru eliberarea Ungariei și Ce
hoslovaciei, pînă la înfrîngerea definitivă a Germa
niei hitleriste. Prin amploarea bătăliilor purtate de 
Armata română umăr la umăr cu Armata sovietică, 
prin sacrificiile date și eroismul^ manifestat de ostașii 
și ceilalți patrioți români, prin efortul economic pus 
în slujba frontului, România și poporul său și-au în
scris numele la loc de cinste în marea epopee antihi- 
tleristă.

Frăția de arme a popoarelor noastre, sîngele vărsat 
împreună de ostașii români și sovietici în lupta îm
potriva dușmanului comun au cimentat prietenia trai
nică și alianța româno-sovietică. în anii de după eli
berare, relațiile dintre Republica Socialistă România 
și U.R.S.S., dintre P.C.R. și P.C.U.S., bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului și ale internaționalismu
lui socialist, s-au ridicat pe o treaptă nouă, au cu
noscut o largă și multilaterală dezvoltare în toate do
meniile de activitate.

Ne exprimăm și cu prilejul acestei importante ani
versări convingerea că prietenia frățească, alianța și 
colaborarea multilaterală dintre partidele, țările și po
poarele noastre se vor întări și dezvolta continuu, spre 
binele ambelor noastre țări și popoare, al cauzei so
cialismului și comunismului, al luptei pentru pace îp 
întreaga lume.

în ziua acestui glorios jubileu, vă urăm dum
neavoastră. Comitetului Central al P.C.U.S., Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., popoarelor Uniunii Sovietice noi și 
mari succese în construirea societății comuniste, în 
lupta pentru triumful cauzei păcii și progresului, pen
tru înfăptuirea destinderii, lichidarea politicii impe
rialiste și colonialiste, pentru făurirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru 

al Guvernului Republicii 
Socialiste România

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAU
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Stimați tovarăși,
Cea de-a XXX-a aniversare a eliberării Ceho

slovaciei de sub jugul fascist ne oferă plăcutul pri
lej ca, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al nostru personal, să vă adresăm dumneavoastră 
și întregului popor cehoslovac un călduros salut 
tovărășesc și felicitări cordiale.

Poporul român cunoaște și se bucură sincer de re
zultatele însemnate pe care, sub conducerea Partidu
lui Comunist, popoarele ceh și slovac le-au obținut în 
cele trei decenii care au trecut de la eliberare, în 
dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual al oamenilor 
muncii, în opera de construire a socialismului.

Ne exprimăm și cu această ocazie convingerea că 
relațiile tradiționale de prietenie frățească și coiabo-

PRAGA 
rare multilaterală dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, bazate pe principiile marxism-leninis
mului și internaționalismului socialist, vor cunoaște O 
dezvoltare continuă în toate sectoarele de activitate, 
spre binele popoarelor român și cehoslovac. în inte
resul edificării societății socialiste în țările noastre, 
al cauzei socialismului, păcii și progresului în lumea 
întreagă.

La aniversarea jubiliară a marii sărbători de stat 
a Republicii Socialiste Cehoslovace, vă adresăm dum
neavoastră, Partidului Comunist din Cehoslovacia șl 
poporului frate cehoslovac urări de noi și tot mai 
mari succese în îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al XIV-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
pentru construirea socialismului în patria dumnea
voastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru 

al Guvernului Republicii 
Socialiste România
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VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI 
încununarea luptei unite a popoarelor 

-SECVENȚE DIN MAREA EPOPEE-

Ostașii sovietici ridicind steagul Victoriei deasupra Reichstagului

Stalingrad — cotitură 
in desfășurarea 

războiului
Bătălia de pe Volga. începută în vara anului 1942, 

constituie una din cele mai mari înfruntări din istoria 
celui de-al doilea război mondial. La începutul ofen
sivei asupra Stalingradului. trupele hitleriste au 
lansat succesiv patru atacuri generale, susținute cu 
10 divizii și 500 de tancuri. Cu o vitejie intrată în 
legendă, ostașii sovietici și locuitorii orașului au stă
vilit ofensiva inamicului. în orașul acoperit de ruine, 
supus unor canonade neîntrerupte, spiritul de sacri
ficiu al ostașilor și al populației asediate s-au dovedit 
de neînvins.

După pregătiri minuțioase, în noiembrie 1942, tru
pele sovietice au declanșat contraofensiva încercuind 
22 de mari unități inamice cu un efectiv de 330 000 
oameni. între 19 noiembrie 1942 — 2 februarie 1943, 
cînd s-au încheiat operațiunile, armatele fasciste au 
pierdut 800 000 de oameni, 2 000 de tancuri și autotu- 
nuri, 10 000 tunuri, 2 000 avioane de luptă, peste 70 000 
mașini.

Bătălia de la Stalingrad a reprezentat o cotitură 
în desfășurarea războiului. Germania nazistă a intrat 
într-o profundă criză militară din care nu a mai 
gășit ieșire. „OTWW |&î ÎISffiOĂ ©•'

Crîncena încleștare 
a blindatelor la Kursk

La mijlocul anului 1943, frontul sovieto-german for
ma în zona sa centrală, în raionul Kursk, un mare 
ieșind care constituia o amenințare directă pentru 
flancurile trupelor hitleriste din zonele Orei și Har
kov. în vederea lichidării acestei primejdii, trupele 
hitleriste au declanșat în iulie 1943 o puternică o- 
fensivă. în zorii zilei de 11 iulie avea să se declan
șeze aici cea mai mare bătălie de tancuri cunoscută 
pină atunci.

Bătălia de la Kursk a constituit o strălucită vic
torie a armatei sovietice. 30 din cele 70 de divizii ger
mane angajate în luptă au fost nimicite. Forțele hitle
riste au pierdut 500 000 de oameni, 1 500 tancuri, 3 000 
tunuri și peste 3 500 de avioane. Odată cu înfrîngereș 
de la Kursk inițiativa strategică a fost definitiv pre
luată de comandamentul sovietic, care încă în ace
eași vară avea să declanșeze o ofensivă de amploa
re de-a lungul a 2 000 de km.

Debarcarea trupelor 
aliate in nordul Franței

Deschiderea noului front în apusul Europei, în vara 
anului 1944, a constituit una din principalele opera
țiuni militare desfășurate de aliați.

La gigantica operație de debarcare din nordul Fran
ței au luat parte 62 de divizii ale S.U.A., 16 engleze 
și canadiene, 7 franceze și una poloneză dc tancuri. 
Debarcarea a fost sprijinită de circa 13 000 avioane 
și 6 000 nave de război. 2 395 avioane și 847 planoare 
au transportat cele 3 divizii de parașutiști pentru a 
le lansa, în cursul nopții de 5 spre 6 iunie 1944, în 
zonele din împrejurimile orașelor Caen și Carentan.

Pînă la 12 iunie efectivele debarcate s-au ridicat la 
aproape 330 000 de oameni, iar la 1 iulie noul front 
dispunea de 1 milion de ostași. La 15 august s-a pro
dus debarcarea în sudul Franței a Armatei 7 ame
ricane, incluzînd mari unități franceze. în acest fel, 
forțele hitleriste din Franța, care totalizau în acea 
perioadă circa 60 de divizii, au început să fie lovite 
din două direcții concentrice.

Ardea pămîntul Greciei
Vara anului 1941 a marcat începutul acțiunilor de 

luptă ale forțelor patriotice grecești împo
triva ocupanților hitleriști. Un puternic ecou a 
avut acțiunea desfășurată de forțele de rezis
tență în noaptea de 24—25 noiembrie 1942. 
După temeinice pregătiri. 210 luptători greci, și 
12 soldați englezi au aruncat în aer viaductul de la 
Gorgopotamos, de pe calea ferată Salonic—Atena— 
Pireu, pe care se transportau patru cincimi din ar
mamentul, munițiile și alimentele pentru trupele 
hitleriste ce acționau pe fronturile din Africa. Timp 
de aproape două luni traficul feroviar nu a putut ti 
reluat.

în perioada următoare, mișcarea de rezistență, or
ganizată de Partidul Comunist din Grecia, s-a inten
sificat și extins considerabil. De la cele din
ții grupe de partizani create în munți în pri
măvara lui 1942, mișcarea de partizani avea să se 
dezvolte continuu, transformindu-se într-o adevărată 
armată care cuprindea în 1944 zece divizii, două bri-

UNIUNEA SOVIETICĂ a constituit forja fundamentală a 
coaliției antihitleriste. Pe frontul sovieto-german, cel mai întins 
front de luptă, au fost masate grosul forțelor militare hitleriste.

® Armata sovietică a nimicit, în cadrul celor mai mari ope
rațiuni militare de pe toate fronturile, peste 600 de divizii ale 
Germaniei hitleriste și aliaților ei, cea mai mare parte din arti» 
leria și tancurile inamice, pînă la trei sferturi ain parcul de 
avioane.

& Pe frontul de răsărit au fost scoși din luptă circa 
10 000 000 de hitleriști, dintr-un total de 13 600 000.

© Poporul sovietic a dat cele mai grele jertfe : 20 milioane 
de militari și civili — reprezentînd circa 10 la sută din populație.

MAREÂ BRITANIE, participînd la război din prima pînă în 
ultima zi, a pierdut aproximativ 375 000 de ostași, la care se 
adaugă zeci de mii de civili care și-au pierdut viața în timpul 
bombardamentelor.

S.U.A. Bilanțul pierderilor omenești este apreciat la circa 
400 000 oameni, jumătate în Europa, jumătate jn Asia. Eforturile 
economice se cifrează la 22 bilioane de dolari.

• Trupele anglo-americane au zdrobit și capturat în Africa 
de nord, Italia și Europa de vest 176 de divizii ale inamicului.

Debarcarea forțelor aliate in Normandla, în

găzi și alte formațiuni cu un efectiv de 75 000 de 
oameni, la care se adăugau circa 47 000 de luptători 
aflați în diferite localități.

Flota americană 
învinge la Midway

La începutul lunii iunie 1942, în micile insule Mid
way din Oceanul Pacific s-a desfășurat una din cele 
mai mari bătălii navale ale celui de-al doilea război 
mondial, in cadrul căreia s-au înfruntat forțele na
vale ale Japoniei și Statelor Unite.

Cucerirea insulelor Midway făcea parte dintr-un 
vast plan al militariștilor niponi care viza in esență 
distrugerea principalelor forțe ale flotei americane din 
Pacific ; pentru atingerea acestui obiectiv, coman
damentul japonez concentrase o impresionantă forță 
navală și aviatică. în vederea apărării insulelor, co
mandamentul american a îndreptat spre Midway toa
te navele aflate in zona Pacificului ; flota americană 
de aci era însă, mult inferioară ca număr uriașei 
escadre japoneze.

Bătălia a început în dimineața zilei de 4 Iunie 1942, 
printr-un puternic atac executat de 108 avioane ja
poneze asupra insulelor. Avertizate din vreme de 
radiolocație, avioanele americane dă la Midway au 
reușit să se ridice la timp în aer astfel îneît atacurile 
inamicului au provocat doar pagube neînsemnate. 
Apoi, atacînd portavioanele japoneze, aviația ameri
cană a reușit să dezorganizeze dispozitivul de marș 
al grupării inamice. La ora 10.20, aproximativ 40 de 
avioane americane au reușit să scoată din luptă 3 
portavioane japoneze. Un al patrulea avea să fie 
grav lovit în jurul orei 17,00. Forțele japoneze au mai 
pierdut 1 crucișător greu, 1 distrugător și circa 250 
de avioane — față de 1 portavion, 1 distrugător și 
150 de avioane americane.

Victoria de la Midway a constituit un punct de 
cotitură al războiului din Pacific.

„Bătălia Moscovei": 
prima grea înfrîngere 

a hitleriștilor
>

Pătrunse adine pe teritoriul Uniunii Sovietice, for
țele hitleriste au declanșat, la începutul lunii octom
brie 1941, o puternică ofensivă urmărind in ultimă 
instanță cucerirea Moscovei și, totodată, zdrobirea 
printr-o lovitură decisivă a principalelor forte ale 
Armatei sovietice.

In acest scop Germania a întărit considerabil forțele 
grupului de armate „Centru", care urma să execute 
această operație ; în compunerea acestuia intrau inițial 
80 de divizii, dintre care 14 de tancuri și 9 motori
zate, 2 000 tancuri și 950 avioane, însumînd un efec
tiv de peste un milion de oameni.

începută la 2 octombrie, ofensiva hitleristă a în- 
tîmpinat o dîrză rezistență, comandamentul german 
fiind nevoit să treacă în apărare. Reluarea ofensi
vei, la 15 noiembrie, le-a dat posibilitatea să se a- 
propie prin lupte grele, în unele zone, pînă la 25—30 
km de oraș.

La 6 decembrie 1941 trupele sovietice au dat o con
trai ovitură, obligînd forțele inamicului să se retragă.- 
Contraofensiva s-a extins pe o bună parte a frontului 
sovieto-german, trupele hitleriste fiind respinse spre 
vest pe o adîncime de 100—400 km. Forțele hitleriste 
au pierdut 900 000 de oameni, 74 000 mașini auto, 2 340 
tancuri.

vara anului 1944

Victoria de Ia Moscova a avut o însemnătate deo
sebită în desfășurarea marii conflagrații mondiale, 
constituind prima grea înfringere a armatei hitleriste.

Invadarea Angliei 
a fost zădărnicită

La mijlocul lunii iulie 1940, aviația hitleristă a în
ceput bombardarea masivă a Angliei, urmărind inițial 
distrugerea unităților de aviație, aerodromurilor, ca 
preludiu al invadării Angliei. Această misiune a fost 
încredințată unor formații incluzînd, la început, 1 200 
avioane de bombardament și 1 000 de avioane de vî- 
nătoare. Comandamentul englez a întimpinat ofen
siva aeriană doar cu 250 de bombardiere și 960 apa
rate de vînătoare.

„Ziua vulturului" — cum numiseră fasciștii ziua 
decisivă a „Bătăliei Angliei" — urma să aibă loc la
13 august 1940. Din cauza situației atmosferice nefa
vorabile, atacul a fost amînat la 15 august. In acea zi, 
1 790 avioane hitleriste au atacat Anglia : ele au pri
mit o puternică ripostă : 182 avioane au fost doborîte. 
A doua zi. 1 270 avioane naziste au declanșat trei rai
duri consecutive ; pierderile inamicului : 45 avioane. 
La 18 august au fost efectuate, cu mici formațiuni, 
750 atacuri. Au fost doborite 71 dintre avioanele hi
tleriste.

în perioada septembrie-noiembrie 1940, aviația ina
mică a bombardat cu furie zi și noapte numeroase 
orașe engleze, provocînd mari distrugeri, mai ales 
Londrei și Conventryului. Hitleriștii au plătit cu grele 
pierderi aceste atacuri criminale. Din iulie pină în 
octombrie 1940, au fost scoase din luptă 2 375 avioane 
hitleriste, față de 733 aparate engleze.

în aceste împrejurări grele s-a vădit dîrze- 
nia poporului englez. Ripostînd cu energie, avia
ția engleză a aruncat în această perioadă peste
14 000 tone de bombe asupra unor obiective militare 
si economice aflate in slujba mașinii de război a 
Germaniei naziste. Hitleriștii au fost siliți să re
nunțe la planul de invadare a Angliei.

Sutjeska: partizanii 
iugoslavi s-au dovedit 

de neînvins
în istoria eroicei lupte a popoarelor Iugoslaviei îm« 

potriva fascismului, bătălia de la Sutjeska din vara 
anului 1943 se înscrie ca o mărturie de fierbinte 
patriotism, de dăruire totală pentru cauza libertății.

In vara acelui an, hitleriștii, cuprinși de furie in 
fața eșecului încercărilor repetate de a zdrobi re
zistența antifascistă a popoarelor Iugoslaviei, au de
clanșat cea de-a 5-a ofensivă — la care au luat 
parte 100 000 de soldați germani, italieni și alte 
trupe de ocupație — urmărind să dea astfel lovitura 
de grație Armatei populare de eliberare, organizată 
și condusă de Partidul Comunist din Iugoslavia. Cu 
aceste forțe care includeau unități specializate în 
luptele de teren muntos, comandamentul german a 
reușit să încercuiască forțele partizanilor din re
giunea cursului inferior al rîurilor Piva și Tara, 
precum și a munților Durmitor și Piva.

Bătălia din pasul riului Sutjeska a fost deosebit de 
îndîrjită, nu o dată s-a ajuns la lupte de baionetă. 
Nici superioritatea în oameni și armament a ina
micului, nici lipsa alimentelor nu au putut in
fringe voința de luptă a unităților de partizani. în
crederea de neclintit în biruința cauzei lor drepte 
a insuflat trupelor partizanilor forța morală care 
le-a dat posibilitatea ca, pe baza planului de o-

POLONIA. Din 6 milioane de oameni exterminați, 300 000 
au căzut in lupte. 64 la sută din întreprinderile industriale au 
fost ruinate. Varșovia — distrusă în proporție de 75 la sută.

IUGOSLAVIA. în războiul patriotic de eliberare au pierit 
1 700 000 de oameni, dintre care 1 400 000 masacrați de ocu- 
panți sau exterminați în lagăre.

FRANȚA. Pierderile în vieți omenești s-au ridicat la 650 000 
de oameni, dintre care 200 000 militari.

ITALIA. Numărul patrioților căzuți în războiul antihitlerist se 
ridică la 76 500 de morți.

BULGARIA, BELGIA, NORVEGIA, OLANDA și numeroase 
alte țări au dat, ca jertfe de sînge, zeci de mii de oameni și au 
cunoscut grele distrugeri.

LUPTA ÎMPOTRIVA Ml LIT ARI ȘTI LOR JAPONEZI

CHINA. Tributul de sînge al poporului chinez a fost de circa 
8 milioane de oameni. în cursul războiului împotriva Japoniei 
militariste, forțele patriotice ale poporului chinez, în frunte cu 
comuniștii, au blocat două treimi din efectivul trupelor japoneze.

Partizani iugoslavi in acțiune

perații elaborat de I. B. Tito, să spargă pri<ntr-un 
efort eroic încercuirea. Pînă la sfirșitul lunii iunie 
1943, ei aveau să creeze un nou teritoriu liber în 
Bosnia răsăriteană.

Importanța contribuției popoarelor Iugoslaviei la 
victoria asupra fascismului este ilustrată de faptul 
că Armata de eliberare națională a ajuns să cuprin
dă circa 800 000 de luptători.

Karșovrâ eroică
în ajunul atacării Poloniei de către Germania 

nazistă, Varșovia număra 1 310 000 locuitori ; in ziua 
eliberării ea mai avea doar 162 000; orașul însumînd 
in fapt 20 milioane metri cubi de ruine. Infernul 
celor peste cinci ani de ocupație — cruntă teroare, 
arestări, deportări, execuții în masă — nu a putut 
îngenunchea națiunea poloneză, care și-a mobilizat 
toate resursele în lupta împotriva cotropitorilor 
hitleriști, pentru eliberarea patriei.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Po
lonez, care a regrupat în 1942 pe toți comuniștii, a 
creat în același an o organizație militară proprie — 
„Garda populară" ; peste numai citeva luni aceasta 
cuprindea 27 detașamente de partizani. .Unitățile de 
partizani de diferite orientări politice au ajuns să 
includă peste 500 000 oameni.

Paralel cu intensificarea acțiunilor de sabotaj a 
avut loc, în aprilie 1943, răscoala din ghetoul varșovi- 
an, soldată cu 11 000 de morți, 50 000 deportați, un 
sfert din oraș pustiit de bombardamente.

Vitejia și abnegația poporului polonez s-au afirmat 
viguros și în marea insurecție declanșată la 1 august 
1944 la Varșovia, care s-a bazat inițial pe circa 15 000 
de luptători. Dar odată începută, insurecția a fost larg 
susținută de populația varșoviană. După 63 de 
zile de crincenă încleștare, trupele hitleriste au 
înăbușit în sînge insurecția. Circa 250 000 de răscu
lată și civili au pierit în cursul luptelor sau au fost 
măcelăriți cu sălbăticie de forțele de ocupație. Hit
leriștii au pierdut aproximativ 26 000 de oameni.

Puternice lovituri date 
de Armata populară 
chineză militariștilor 

Japonezi
La începutul anului 1944, trupele armatei popular*  

create și conduse de Partidul Comunist Chinez — care 
încă din 1931 a Inițiat operațiuni militare de apărare 
împotriva actelor de agresiune ale militariștilor japo
nezi, iar din 1937 a organizat rezistența împotriva 
agresorului — au pornit o largă contraofensivă din 
regiunile pe care le eliberaseră.

Desfășurînd operațiuni de mare amploare în nordul 
Chinei, trupele armatei populare au reușit să elibe
reze prin lupte grele în provincia Șandun un teritoriu 
cu o populație de 7 500 000 locuitori, iar în regiunile 
Șansl-Hebei peste 5 000 de localități. Armata din re
giunea eliberată în provinciile Șansi-Hebei-Șandun- 
Henan a întreprins trei mari operațiuni ofensive, ell- 
berînd un teritoriu locuit de peste 5 000 000 oameni. 

( Spre sfirșitul anului 1944, în China centrală, unde 
a acționat noua Armată a 4-a, au fost eliberate re
giuni incluzînd 140 de județe, cu o populație de 
30 000 000 de oameni. Cotropitorii au primit lovituri 
grele și în China de sud, unde detașamentele de parti
zani au lansat atacuri de amploare împotriva garni
zoanelor inamice. în total a fost eliberat de ocu- 
panți un teritoriu cu o populație de aproximativ 
100 000 000 de oameni.

Operațiunile militare desfășurate în 1944 de Armata 
populară chineză au provocat trupelor japoneze și 
guvernului marionetă de la Nankin pierderea a 260 000 
de ostași morți și răniți ; pe lingă cei circa 600 000 
militari luați prizonieri, alți 30 000 au trecut de par
tea forțelor populare. Relevînd amploarea acestor 
operațiuni, statul-major al trupelor japoneze expedi- 
ționare din China de nord menționa intr-un raport : 
„Forțele inamice se compun în cea mai mare parte 
din trupele Partidului Comunist Chinez, care se deo
sebesc radical de trupele lui Cian Kai-și... Operațiu
nile militare împotriva trupelor Partidului Comunist ’ 
Chinez reprezintă 70 la sută din totalul operațiunilor" 
(armatelor japoneze).

Prin lupta eroică a forțelor patriotice de eliberare 
în frunte cu comuniștii, poporul chinez a adus o im
portantă contribuție la marea victorie a popoarelor 
în cel de-al doilea război mondial.

Eliberarea Parisului
în tot cursul verii anului 1944 s-au intensificat ac

țiunile formațiunilor de luptă „Franctirori și parti
zani", create din inițiativa P.C.F., ca și acțiunile 
altor unități de partizani din cadrul Rezistenței.

La 14 iulie, populația Parisului, ieșită în stradă să 
sărbătorească aniversarea Revoluției din 1789, a stră
bătut în coloane nesfîrșite arterele orașului. Grupe de 
franctirori îi apără pe manifestanți cu arma in mină. 
In fața uriașei revărsări a forțelor populare, tru
pele germane de ocupație nu îhdi'ăZnesc să intervină. 
La 10 august, feroviarii intră în grevă, fiind urmați j 
de muncitorii din construcții și metalurgie. Metroul i 
este imobilizat. La 18 august, forțele Rezistenței, spri
jinite de populație, ocupau primăriile din suburbiile 
capitalei.

în zorii zilei de 19 august, pe zidurile orașului este 
afișat un apel care proclamă mobilizarea generală a 
trupelor F.F.I. din. regiunea pariziană și cheamă 
populația capitalei la insurecția armată.

Planul de distrugere a Parisului, stabilit în amănun
țime de comandamentul hitlerist, n-a mai putut fi 
pus în aplicare. După lupte crîncene, în care trupele 
naziste au înregistrat 2 788 morți, 4 900 de răniți și 
20 000 prizonieri, 57 tancuri distruse și alte pierderi 
importante de armament și tehnică de luptă, gene
ralul Von Choltitz a semnat la 25 august actul de ca
pitulare.

„Marșul spre Milano"
Mișcarea de rezistență antifascistă din Italia a da*  

grele lovituri trupelor naziste. Ca urmare a acordu
lui realizat între comuniști și socialiști, au fost orga
nizate în martie 1943 marile acțiuni greviste de la 
Milano și Torino, cu participarea a circa 100 000 de 
muncitori. Din inițiativa P.C.I., la 9 septembrie 1943, 
s-a creat Comitetul central de eliberare națională 
(C.L.N.I.), organul conducător al Comitetului parti
delor antifasciste. In noiembrie 1943 au fost consti
tuite de P.C.I. brigăzile de partizani „Garibaldi", 
iar partidul socialist a organizat grupurile de parti
zani „Matteotti". In ultimele săptămîni ale războiu
lui, corpul de „Voluntari ai libertății" a ajuns să cu
prindă circa 250 000 de patrioți italieni.

La începutul lunii aprilie 1945, P.C.I. a dat semna
lul insurecției naționale. La 26 aprilie, brigăzile 
„Garibaldi" pătrund victorioase în orașul Milano. Era 
una dintre primele mari victorii in lupta pentru eli
berarea Italiei.

Operațiunea 
„Norske Hydro"

în 1942, căpeteniile hitleriste au decis intensificarea 
lucrărilor de construire a unui reactor nuclear care, 
pentru a funcționa, avea nevoie de apă grea. în Eu
ropa nu exista decit o singură uzină destinată pro
ducerii apei grele : „Norske Hydro" de la Rjukan, în 
Norvegia. După ocuparea Norvegiei de naziști, uzina 
a fost rechiziționată de Wehrmacht, intensificindu-se 
febril producția.

în noaptea de 27 februarie 1943, un grup de parti
zani norvegieni, antrenați în Anglia, a fost lansat 
cu parașuta în apropiere de Rjukan ; reușind să pă
trundă in clădirea uzinei, ei au dinamitat-o și au 
distrus 3 000 de litri apă grea. La 16 noiembrie, uzina 
a fost atacată de bombardiere americane, care au 
provocat hitleriștilor pierderea a încă 120 litri de- 
apă grea. în aceste condiții naziștii au decis să de
monteze uzina și s-o transfere în Germania, îm
preună cu 16 000 litri de apă grea. Informați de pla
nul hitleriștilor, partizanii norvegieni s-au strecurat 
pe nava „Hydro" și au plasat la bordul ei o puter
nică încărcătură de explozibil. La 20 februarie 1944, 
nava s-a scufundat în lacul Tinn. Prin această ope
rație îndrăzneață au fost dejucate planurile hitleriș
tilor de a fabrica bomba atomică.

Epopeea apărării Lenin*  
gradului. Eroica rezistență a 
Leningradului încercuit de hitle
riști a început la sfirșitul lui au
gust 1941 și a durat aproape 900 de 
zile. Pentru cucerirea orașului, ina
micul a concentrat trupe însumînd 
circa 740 000 de oameni, 380 de 
tancuri și care de asalt, 10 000 de 
tunuri și 400 de avioane. 

întreaga populație a orașului s-a 
ridicat ca un singur om la luptă 
împotriva cotropitorilor. 160 000 de 
locuitori s-au înrolat voluntar în 
armată. 500 000 au săpat circa 700 
km de tranșee ; alte sute de mii.

tnfruntînd cu eroism bombarda
mentele inamice, lipsa alimentelor, 
au continuat să muncească în între
prinderile și instituțiile de bază ale 
orașului.

Peste gheața lacului Ladoga, sin
gura punte de legătură cu terito
riul liber al Uniunii Sovietice, au 
fost transportate în orașul asediat, 
sub tirul artileriei și aviației ina
mice, alimente, arme, muniții, 
combustibil. Pe același „drum al 
vieții" au fost evacuați 540 000 de 
leningrădeni, în special copii. In 
perioada asediului au pierit aici 
circa 650 000 de oameni — mai mult 
de un sfert din populația orașului.

Hitleriștii alungați din 
capitala Albaniei. Una dintr< 
cele mai importante bătălii purtate 
de Armata națională de eliberare 
a Albaniei s-a desfășurat pentru 
izgonirea naziștilor din Tirana. 
Timp de 19 zile (29 octombrie — 17 
noiembrie 1944), patrioții albanezi, 
conduși de comuniști, au luptat vi
tejește pentru fiecare stradă și fie
care casă a Capitalei. Armata na
țională de eliberare a Albaniei nu
măra în toamna anului 1944 circa 
70 000 de luptători, care au angajat 
în luptă 15 divizii fasciste. Peste 
28 000 de albanezi au căzut eroic în 
lupta pentru eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă.

Patrioții vietnamezi blo*  
chează „drumul Marii 
Asii Răsăritene". Prin lovltu* 
rile puternice date de armata viet
nameză de partizani, căile de ac
ces ale trupelor japoneze din Chi
na de sud spre Indochina — sin
gura „punte" rămasă sub controlul 
inamicului după interceptarea de 
către aliați la sfirșitul anului 1944. 
a comunicațiilor sale maritime — 
au fost blocate. în regiunile mun
toasă și centrală din Vietnam a luat 
ființă o zonă eliberată, puternică 
bază de sprijin a acțiunilor desfă
șurate de forțele patriotice împo
triva ocupanților japonezi.

Armata revoluționară 
populară din Coreea 3 zdro* 
bit armata japoneză Kanto. Uni
tățile Armatei revoluționare popu
lare din Coreea au participat, ală
turi de Armata sovietică, la ulti
mele bătălii decisive pentru înfrîn- 
gerea ocupanților japonezi. Inain- 
tînd în direcția Radjin, Chungjin. 
Namyang și Unggi, eiiberînd nume
roase regiuni în strînsă cooperare 
cu populația, aceste unități au zdro
bit. în august 1945, rezistența arma
tei japoneze Kanto.

El-Aîumein. La 24 octom-
brie 1942, trupele britanice de sub 

comanda generalului Montgomery 
au declanșat o puternică ofensivă 
împotriva armatei germano-italiene 
din Africa de nord. In decurs de 
11 zile, trupele engleze au străpuns 
l’niile germane, au distrus sau cap
turat cea mai mare parte a divizi
ilor italiene. Pierzind circa 55 000 
de oameni, peste 500,de tancuri și 
1 000 de tunuri, trupele hitleriste de 
sub comanda Iui Rommel au test 
nevoite să se retragă spre Tunisia. 
El-Alamein a marcat începutul 
unui șir de victorii aliate în Africa 
de nord, în urma cărora cea mai 
mare parte a litoralului sudic al 
Mării Mediterane a trecut sub con
trolul aliaților.

Rezistența din Olanda 
în acțiune. In februarie 1941, 
la Amsterdam a fost organizată o 
grevă generală de protest împotri
va trimiterii la muncă forțată in 
Germania a zeci de mii de munci
tori olandezi. Simultan, mișcarea 
de rezistență a trecut la organiza
rea evadării a circa 35 000 dintre 
cei 140 000 muncitori obligați să 
plece Ia muncă în Germania. Am
ploarea mișcării de rezistență, de
clanșarea unei . greve generale de 
aproape 3 săptămîni în aprilie 1943 
au determinat autoritățile de ocu
pație să renunțe la intenția de a 
interna în lagăre pe militarii olan
dezi făcuți prizonieri.
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In cronica de luptă și jertfe a omenirii, istoria a consemnat

CONTRIBUȚIA DE SEAMĂ A ROMÂNIEI LA CAUZA IIBERIÂTII
Pe veci va rămîne gravată în istorie amintirea strălucitelor pagini de bărbăție 

și eroism înscrise de armata română, de întreg poporul român în Cartea de Aur a 
luptei popoarelor pentru zdrobirea fascismului.

Relevînd profundele implicații ale insurecției din august 1944, Programul par
tidului subliniază că „aceasta a accelerat prăbușirea frontului fascist în această zonă 
a Europei, a dejucat încercările iui Hitler și Antonescu de a organiza pe teritoriul 
României o nouă linie de rezistență militară, a deschis calea înaintării rapide a tru
pelor sovietice în Balcani și spre centrul continentului". Alâturindu-$e coaliției anti
hitleriste, angajîndu-se cu întreaga armată, cu toate forțele materiale și umane în 
lupta purtată, umăr la umăr cu ostașii sovietici, pentru eliberarea deplină a terito
riului național, iar apoi pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la înfrînge- 
rea definitivă a Germaniei hitleriste, poporul român a adus, cu demnitate și eroism, 
o contribuție de seamă la marea victorie asupra fascismului, la cauza libertății po
poarelor.

„Prin răsturnarea dictaturii fasciste și alăturarea la coaliția 
antihîtleristă, prin numărul combatanților, amploarea operațiilor militare 
la care a participat și eforturile economice, poporul român și-a demonstrat 
ura nestăvilită față de fascism, hotărîrea sa de a participa la nimicirea 
acestui periculos dușman al civilizației și libertății popoarelor, a adus 
o prețioasă contribuție materială și de singe la marea victorie asupra 
fascismului44.

NICOLAE CEAUȘESCU

DIN DOCUMENTELE VREMII 

„Cu toate forțele pentru 
zdrobirea hitlerismului!“

Fapte de vitejie ostășeasca
ARMATA BOMM IN SÎBIMSĂ FRĂȚIE CO ARMATA SOVIETICĂ,

A PARTICIPAT LA:
„TRĂIASCĂ ROMÂNIA 
LIBERĂ, DEMOCRATICĂ 

ȘI INDEPENDENTĂ"
Alături de marile Națiuni Uni

te. aliatii noștri firești, să ducem 
lupta pentru alungarea armatelor 
nemțești din tară si din Ardealul 
de Nord, să dezarmăm si să inter
năm hoardele hitleriste si agenții 
lor care se găsesc încă în tară.

...La luptă activă alături de a- 
liati. pentru grăbirea victoriei și 
dobindirea unei păci durabile !

Cetățeni patrioti !
...Colaborați cu armata si cu u- 

nitătile patriotice la zdrobirea re
zistentei nemților !

Inrolati-vă în detașamentele pa
triotice !

...Popor român ! Armată româ
nă ! La luptă hotărită pentru sal
varea si eliberarea patriei !

Trăiască România liberă, demo
cratică si independentă !

(Din Chemarea Comitetului Ceu- 
tral al P.C.R., 26 august 1911).

„SPRIJINIȚI ARMATA, 
ÎNTĂRIȚI FORMAȚIUNILE 

PATRIOTICE"
„Cetățeni patrioti !
...Sprijiniți armata română care 

luptă eroic, alături de armata roșie 
eliberatoare, împotriva cotropitori
lor germani, pentru apărarea liber
tății naționale !

întăriți formațiunile de luptă pa
triotică !

...Alăturati-vă în mod activ luptei 
ofițerilor și soldaților români care, 
umăr la umăr cu soldații sovietici, 
dau bătălia pentru nimicirea hitle
rismului și eliberarea comnletă a 
țării și fraților noștri din Ardeal".

(Din Apelul Comitetului Central 
al P.C.R. publicat în 30 august 1944).

„SĂ CONTINUĂM LUPTA
PÎNĂ LA NIMICIREA
FIAREI FASCISTE"

„Ofițeri, Subofițeri și Soldați Ro
mâni !

Lupta voastră eroică a sfărîmat 
în cîteva zile stăpînirea nemților și 
a slugilor lor din țara noastră. 

Trupei» române trec pe sub Arcul do triumf la reîntoarcerea de pe frontul 
antihitlerist — 23 August 1943

•J

Bucureștiul, capitala noastră dragă, 
a fost eliberat de năpircile nemțești, 
de stăpinirea nesuferită a bandei 
lui Antonescu ; datorită luptei 
voastre vitejești și a ajutorului ce 
v-au dat formațiunile patriotice 
înarmate, eroica armată roșie și a- 
viația aliată, în tot cuprinsul țării 
nemții sînt zdrobiți cu miile, sint 
luați prizonieri, mulți se predau, iar 
acele unități care refuză să se pre
dea sînt încercuite și nimicite...

Dar fiara fascistă nu este încă 
complet nimicită...

De aceea lupta voastră, dragi ofi
țeri și soldați, trebuie să fie și mai 
necruțătoare, alături de puternicii 
noștri aliați, pînă la totala nimicire 
a hoardelor germano-fasciste".

(Din Manifestul P.C.R. către ar
mată, 4 septembrie 1944).

„PRIN EFORTURILE 
NOASTRE ÎN PRODUCȚIE, 

SĂ SPRIJINIM FRONTUL I"
„Pentru a mări efortul de război, 

pentru a grăbi eliberarea celorlalte 
popoare care mai suferă jugul hi- 
tlerist, este nevoie ca, printr-un 
efort dintre cele mai mari, să fa-, 
cem ca prin munca noastră să se 
creeze un adevărat curent continuu 
intre front și spatele frontului. 
Luptați pentru mărirea efortului de 
război antihitlerist !“.

(Din Chemarea lansată de Comisia 
de organizare a mișcării sindicale, 
19 ianuarie 1945).

„PENTRU ELIBERAREA 
GRABNICĂ

A POPOARELOR!"
,,(...) 1. Participarea cu maximum 

de efort la război alături de Națiu
nile Unite, pentru distrugerea cit 
mai grabnică a hitlerismului și pen
tru eliberarea popoarelor. Creșterea 
potențialului nostru de război va fi 
realizată prin întărirea și democra
tizarea armatei, prin cimentarea 
frăției de luptă dintre Armata Ro
șie și Armata noastră, precum șt 
prin sporirea producției și aprovi
zionarea din belșug a frontului de 
luptă cu material de război, ali
mente, îmbrăcăminte etc. (...)“.

(Din Programul de guvernare «1 
Frontului Național Democrat, 29 ia
nuarie 1945). •

- 16 MARI BĂTĂLII și 367 LUPTE MAI 
IMPORTANTE;

— eliberarea a 3831 LOCALITĂȚI, între 
care 53 ORAȘE, în afară de localitățile 
eliberate în timpul insurecției ;

— escaladarea a 20 MASIVI MUN- 
TOȘI;

- forțarea a 12 CURSURI MARI DE 
APA.

• In decurs de 264 ZILE armata româ
nă a străbătut o distanță de CIRCA 1 700 
DE KILOMETRI de la Marea Neagră pînă 
în apropiere de Praga.
• Numărul unităților românești anga

jate în lupte a variat în diferitele etape 
ale războiului, de la 14 la 37 de divizii.

• EFECTIVUL TOTAL AL TRUPELOR 
ROMÂNEȘTI IN RĂZBOIUL ANTIHITLE
RIST — 538 536 ostași și ofițeri.

• JERTFELE DE SiNGE ALE ARMATEI 
ROMÂNE - aproape 170 000 morți, răniți 
și dispăruți, printre care 10 000 ofițeri și 
subofițeri.
• PIERDERI IN OAMENI PROVOCATE 

INAMICULUI - 117798 prizonieri și 
18731 morți găsiți pe cîmpul de bătălie,

în afară de cei evacuați de inamic, echi
valentul a circa 14 divizii.

• Numai in timpul insurecției au fost 
capturate 222 avioane germane la sol, 
438 nave maritime și fluviale care serveau 
armata hitleristă, mii de tunuri, mitraliere 
etc. Au fost scufundate de flota noastră 
sau sabordate de germani in apele terito
riale românești 180 nave inamice.

• Efectivul aviației române angajate în 
lupte împreună cu artileria antiaeriană — 
75 000 de oameni care serveau peste 500 
avioane de luptă și circa 1400 tunuri 
antiaeriene.

• PENTRU FAPTELE LOR DE VITEJIE 
Șl EROISM peste 300 000 militari români 
au fost decorați cu ordine și medalii ro
mânești, sovietice, cehoslovace și ungare.

Unități ale armatei noastre au fost ci
tate prin numeroase ordine de zi ale Minis
terului de Război și ale comandamentelor 
române, precum și prin 7 ordine de zi ale 
Comandamentului Suprem al Armatei So
vietice, 21 de comunicate de război sovie
tice și prin numeroase ordine de zi ale 
Frontului 2 Ucrainean sau ale unor mari 
unități sovietice.

Elocvente aprecieri 
internaționale

Eroismul 
întregului popor
Cheltuielile de război pe ansamblul economiei na

ționale s-au cifrat la PESTE 1 MILIARD DOLARI VA
LUTĂ, LA CURSUL 1938, echivalentul a de peste patru 
ori veniturile bugetare ale României in exercițiul 1937- 
1938, în această sumă neintrînd pagubele de război 
provocate de fasciști pe teritoriul nostru.

• A fost pusă la dispoziția armatelor română și 
sovietică pentru nevoile frontului totalitatea liniilor fe
rate, 80 la sută din capacitatea de lucru a atelierelor 
de reparații, 52 614 vagoane și 2 377 locomotive.

• In timpul insurecției, România a acționat cu în
treaga sa flotâ maritimă și fluvială, însumind 71 nave 
de luptă. In întreaga perioadă a războiului antifascist, 
ea a pus la dispoziția frontului 608 vase de comerț la 
Dunăre și 5 vase de comerț la mare.

• în perioada 23 August 1944 — 9 Mai 1945 au 
fost refăcute și întreținute, în interesul eforturilor de 
război, 2 400 km cale ferată, 2 490 km drumuri, 1 580 
km șosele, 135 poduri feroviare ; reparate și consoli
date 184 poduri; au fost deminate 86 poduri, terasa- 
mente și reparate 14 300 km trasee de telecomunicații.

• Țărănimea a aprovizionat frontul cu circa 
220 000 tone produse agroalimentare și 142 000 tone 
furaje și grîne, la acestea adăugîndu-se un mare nu
măr de vite rechiziționate.

„S-a confirmat importanța 
pasului făcut 

de poporul român**

„Participarea la- eliberarea Buda
pestei a fost o însemnată faptă de 
arme a trupelor române pe terito
riul Ungariei, poate cea mai mare 
dintre toate ; ele au ajutat la eli
berarea capitalei unui popor în re-, 
naștere". (Istoricul ungur Csatări 
Daniel, 1956).

★
„Trupele române care se apropie 

de Budapesta obțin pentru poporul 
lor dragostea și recunoștința po
porului maghiar care se eliberează 
de • sub jugul german". (S.totămî- 
nalul ungar „Vilâgossâg", 1944).

★
„In comuna Abony ofițerii și tru

pa armatei române au manifestat 
fată de populație cea mai mare 
bunăvoință. Populația a ajuns să 
iubească ostașii români și să-i cu
noască ca prieteni... Cu concursul 
armatei și comandamentului român 
am putut pune în stare de funcțio
nare uzina electrică. Prin amenaja
rea drumurilor și prin menținerea 
ordinii interne au făcut mari ser
vicii comunei noastre. Conduita os
tașilor români a fost demnă de fiii 
unui popor de cultură... Armata ro
mână... a binemeritat dragostea, sti
ma și recunoștința populației ma
ghiare". (Din scrisoarea autorități
lor din comuna Abony — R. P. Un
gară — adresată armatei române, 11 
decembrie 1944).

„La 23 August 1944. cînd nu 
erau încă evidente perspectivele 
desfășurării viitoare a evenimen
telor militare și cînd soarta Ger
maniei hitleriste era departe de a 
fi clară, politica externă a Româ
niei a luat o întorsătură hotărî- 
toare... Prin aceasta România a a- 
cordat ajutor Națiunilor Unite si. 
în primul rind. Uniunii Sovietice... 
Desfășurarea ulterioară a eveni
mentelor militare a confirmat im
portanta pasului făcut de poporul 
român prin care el a răsturnat gu
vernul lui Antonescu, această agen
tură hitleristă, si s-a situat de 
partea țărilor democratice, devenind 
unul din participantii activi la 
lupta împotriva Germaniei hitleris
te". (A. I. Vîșinski, locțiitor al 
șefului delegației sovietice la Con
ferința de pace de la Paris. 1946).
„Durata războiului a fost 

scurtată cu 6 luni"
„Franța socotește că România ■ 

adus prin contribuția ei o scurtare 
a războiului cu cel puțin 6 luni". 
(Postul de radio Paris. 13 ianua
rie 1946).

„România contribuie 
hotărîtor la victorie"

„România, dînd posibilitate tru
pelor aliate să sfarme rezistenta 
germană de pe Carpati. contribuie, 
in mod hotăritor. la victoria pu
terilor aliate". (Postul de radio New 
York, 28 august 1944).
„Recunoaștem serviciile 
aduse de România cauzei 

comune"
„împreună cu noi. împreună cu 

trupele aliate, noua Românie de
mocrată a început lupta pentru în- 
fringerea lui Hitler, a făcut sacri
ficii considerabile în această luptă 
si noi toți recunoaștem serviciile 
aduse de poporul român acestei 
cauze". (V. M. Molotov, ministrul 

afacerilor externe al U.R.S.S.. 10 
octombrie 1946).

„A patra forță militară 
a coaliției antihitleriste"

„Dintre națiunile care luptă 
împotriva Germaniei hitleriste, 
România se situează azi în al patru
lea rind în ceea ce privește numă
rul de ostasi care participă la bă
tălia de distrugere a nazismului". 
(Postul de radio Londra. 7 ianua
rie 1945).

„Ajutor substanțial 
dat aliaților"

„România a dat deja un aju
tor substanțial cauzei aliaților". 
(A. Eden, ministrul de externe en
glez, ianuarie 1945).

„Prăbușirea sistemului 
dominației naziste 

în sud-estui Europei"
„Ieșirea României din Axă are o 

Importantă covîrsitoare nu numai 
pentru această tară, ci pentru în
treaga Peninsulă Balcanică, deoare
ce prin această lovitură se prăbu
șește întregul sistem de dominație 
german din sud-estul Europei. în
semnătatea acestui din urmă fapt 
nu poate fi subestimată". (Postul de 
radio Moscova. 27 august 1944).

„Drumul spre Budapesta, 
Praga și Viena 
este deschis"

..Dezastrul german din România 
a pecetluit soarta armatelor 
Reichului in Balcani. Prin trecerea 
României de partea aliaților. Ger
mania este amenințată din sud-est, 
iar Ungaria se află în pragul pră
bușirii. Drumul din sud-est care 
duce la Budapesta, Praga și Viena 
este deschis. Este deci legitim ca 
poporul român să aibă în momen
tul de fată un sentiment de satis
facție. căci România are o contri
buție însemnată la grăbirea sfîrși- 
tului. Este o contribuție de care po

porul român poate să se felicite", 
(Postul de radio New York, 18 sep
tembrie 1944).

„S-au declanșat 
evenimente de importanță 

hotărîtoare"
„România a pu3 în mișcare în 

Europa răsăriteană evenimente de 
o importanță hotărîtoare". Acțiunea 
României „primejduiește toate for
țele germane din Grecia. Iugosla
via. Bulgaria. Ungaria, Cehoslova
cia si sudul Poloniei". (Ziarul a- 
merican „The Evening Star", 24 '
august 1944).

„Agravarea catastrofală 
a situației militare 

a Germaniei"
„Faptul că România nu numai că 

a rupt relațiile cu Germania, dar 
a îndreptat armele împotriva ei, 
este o dovadă incontestabilă în 
plus că situația militară si inter
națională a Germaniei s-a agravat 
in mod catastrofal. Luptînd împo
triva invadatorilor germani si a 
slugilor lor maghiare. România 
luptă pentru restabilirea indepen
dentei si suveranității ei“. (Ziarul 
șovietic „Pravda". 15 septembrie 
1944).

„Forțele germane 
amenințate 

cu încercuirea"
..Armatele germane din România 

sînt acum sortite pieirii. Armatele 
române acționează în spatele ger
manilor si ale aliaților lor. fasciștii 
unguri. Armatele sovietice si româ
ne. împreună cu aliatii. se pot uni 
în orice moment cu glorioasele ar
mate de partizani ale mareșalului 
Tito din Iugoslavia. Germania este 
primejduită din partea sud-estică. 
Toate forțele ei din Balcani si din 
Marea Egee sint amenințate de în
cercuire si nimicire. Bulgaria se 
dovedește a fi și ea în punga a- 
liatilor". (Din Apelul Frontului Pa
triei din Bulgaria, august 1944).

Ofițeri români și sovietici la un post de observație înaintat pe frontul 
antihitlerist

Gînduri 
de recunoștință

„Salutăm pe reprezentanții arma
tei române care, prin sîngele văr
sat al vitejilor ei ostași, s-a 
Înscris pe vecie în cartea de aur a 
orașului nostru. Cetățenii acestui 
oraș nu vor uita niciodată că au 
fost dezrobiți de sub jugul nazist 
de armata română". (Cuvin- 
tul delegatului orașului cehoslovac 
Bzenec, 1 mai 1945).

★
„Peste 15 divizii ale Armatelor 

1 și 4 române, aflate la aripa dreap
tă a Frontului 2 ucrainean, au pă
truns adine, la începutul lui ianua
rie, împreună cu ostașii roșii, in 
Slovacia centrală și de sud. Ele au 
dus lupte grele în munții Slovaciei, 
au încheiat victorios una dintre cele 
mai mari operații pe teritoriul 
cehoslovac, cea de la Roiftava, au 
participat la eliberarea orașelor 
Banska Bystrica și Zvolen. In tot 
timpul lunii februarie și martie 
unitățile române au dus lupte grele 
în munții Malâ Patra, la 4 aprilie 
au ocupat Kremnica, la 10 aprilie 
Svaty Martin și în același timp au 
început bătălia pentru Velkâ Fatra. 
In ziua de 14 aprilie unitățile Ar
matei 1 române au trecut din Slova
cia in provinciile istorice cehe, au 
declanșat atacul de la Hodonin și 
prin aceasta au participat la înce
putul cunoscutei operații ce a vizat 
centrul Brno". (Istoricii cehi dr. 
Miroslav Tejchman, lt. col. dr. 
Frantisek Nesvadba, 1970).
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O delegație de partid 
din Republica Irak 

oficială în
La Invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român șl a 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, o delegație de partid și 
guvernamentală din Republica Irak, 
condusă de Saddam Hussein, secre-

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Partidului Congolez al Muncii

Joi după-amiază a sosit în Capita
lă o delegație de partid din Republi
ca Populară Congo, condusă de Ja
kob Okanza, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Comisiei 
Planului a C.C. al P.C.M.. care va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții congolezi au fost tntîmpinațl 
de tovarășii Ion Pățan, membru al

MINISTRU1 AFACERILOR EXTERNE Al SUEDIEI
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALA IN ROMÂNIA

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, George Macovescu, ministrul

întoarcerea de la Helsinki a ministrului 
afacerilor externe al României

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, care a făcut o vizită 
oficială la Helsinki, s-a înapoiat joi 
seara in Capitală.

Pe aeroportul Otopeni erau pre- 
zenți Cornel Pacoste și Constantin 
Oancea, adjuncți ai ministrului afa
cerilor externe, alte persoane ofici
ale.

★
La plecarea din Helsinki, minis

trul român a fost salutat de Ahti 
Karjalainen, ministrul afacerilor ex
terne, și de alte oficialități finlan
deze.

Au fost prezenți Constantin Vlad, 
ambasadorul României în Finlanda,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

ciclism: A început „Cursa Păcii44 Primele rezultate ale „europenelor1* de judo

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 mai. In țară : Vreme in. ge
neral instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, îndeo
sebi sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice, mai frecvente în 
cursul după-amiezelor. Vîntul va su
fla potrivit, prezentînd Intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mi
nime vor oscila între 5 și 15 grade, 
izolat mai coborîte, iar cele maxime — 
între 16 și 26 de grade. în București : 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi sub formă de averse, mai ales 
după-amiaza. Vînt potrivit, cu unele 
intensificări. Temperatura ușor va
riabilă.

a Opera Română : Carmen — 1».
• Teatrul de operetă : Răspintia
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Volpone
— 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
fandra° (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Trei generații — 19,30. 
(sala din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19,30.
a Teatrul Mic : Răspintia cea 
mare — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Cei șase — 19,30, (sala 
Studio) : Hotelul astenicilor — 19. 
a Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19.30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase° (3ala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Groapa — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Siciliana — 19.30. 
a Teatrul „Ion Creangă0 : Bogdan 
Dragoș (premieră) — 20.
A Teatrul ,.Țăndărică0 (sala din 
Calea Victoriei) : Bu-Ali — 17.
Nocturn *75 — 21,30, (sala din str. 
Academiei) : Punguța cu doi bani
— 10, Tigrișorui Petre — 17.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română0 : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19,30.
a Circul de stat : Hai să ridem la 
circ — 19,30.
A Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Simbătă la Veritas — 20.

BERLIN (Agerpres). — Ieri a în
ceput la Berlin tradiționala competi
ție ciclistă „Cursa Păcii", consacrată 
anul acesta celei de-a XXX-a ani
versări a victoriei asupra fascismului. 
La festivitatea de deschidere, desfă
șurată pe Karl Marx-Alee. au fost 
prezenți primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Honecker, președin
tele Consiliului de Stat, Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Horst Sindermann, alte persoane ofi
ciale, precum și președintele Uniunii 
internaționale de ciclism. Adriano 
Rodoni.

Zeci de mii de berlinezi au salutat

Succesul sportivilor români la campionatele 
europene de popice (juniori)

MEDALII DE AUR Șl ARGINT TN PROBA DE PERECHI
Proba de perechi din cadrul cam

pionatelor europene de popice rezer
vate juniorilor s-a încheiat cu un 
remarcabil succes al concurenților 
români, care s-au clasat pe primele 
două locuri. Medalia de aur și titlul 
european au revenit perechii Victor

FOTBAL: Un nou meci de verificare

a lotului reprezentativ
• PARTIDA ROMÂNIA—DANEMARCA (DUMINICA, PE STA
DIONUL „23 AUGUST") VA FI TRANSMISĂ ÎN ÎNTREGIME 

LA RADIO Șl TELEVIZIUNE
Fotbaliștii noștri fruntași au sus

ținut ieri un nou meci de pregătire 
in vederea partidei oficiale de du
minică. de la București, cu selec
ționata Danemarcei. Pe stadionul 
„23 August" — care. Va găzdui, de 
altfel, întîlnirea respectivă — „tri
colorii" au întîlnit formația bucu- 
reșteană T.M.B. Scor i 6—0 (4—0)
pentru selecționabili. în prima re
priză, pe teren au evoluat Același 
jucători ca în partida precedentă (de 
la Snagov, cu Voința) — mai puțin 
Crișan, în locul căruia a fost folosit 
Kun. Linia de înaintare, deci : Lu- 
cescu — Dobrin — Kun. După

t V
PROGRAMUL I

In jurul orei 17,00 transmisiune 
directă de la Sala Palatului 
Republicii : Adunare festivă 
organizată cu prilejul împli
nirii a 30 de ani de la victo
ria asupra fascismului șl a 98 
de ani de la cucerirea inde
pendenței de stat a României. 

19,00 Slăvită fii, patria mea ! 
Poem eroic pentru cor și 
fanfară.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
S0,00 Redutele independentei. Pa

gini de vitejie. Spectacol llte- 
rar-muzlcal dedicat eroismu
lui poporului român in lupta 
pentru independență șt su
veranitate națională, dreptate 
socială, pentru zdrobirea fas
cismului.

20,40 Film artistic : „La patru pași 
de infinit". Producție a stu
dioului București.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL n
20,00 Biblioteca pentru toți.
20,45 Telex.

și guvernamentală 
va face o vizită 
România

tar general adjunct al Conducerii 
regionale a Partidului Socialist 
Arab Baas și vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Republica Irak, va face o vizită 
oficială de prietenie în România, în 
perioada 11—13 mai a. c.

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Mihai Marinescu, vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Barthelemy 
M’Bouma, însărcinatul cu afaceri a.L 
al Republicii Populare Congo la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

afacerilor externe al Suediei, Sven 
Andersson, va face o vizită oficială 
în România, în perioada 19—23 mai 
1975.

membri ai ambasadei, precum și 
Pentti Suomela, ambasadorul Fin
landei la București.

★
în drum spre patrie, ministrul a- 

facerilor externe, George Macovescu, 
a făcut o escală în capitala R.D. Ger
mane. Pe aeroportul din Berlin, mi
nistrul român a fost întîmpinat de 
Oskar Fischer, ministrul afacerilor 
externe al R.D. Germane, cu care a 
efectuat un schimb de păreri în pro
bleme privind relațiile dintre cele 
două țări. La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, a participat Vasile Vlad, am
basadorul României la Berlin.

pe cei peste 100 de cicliști din 17 țări, 
care vor străbate pînă la 22 mai, în 
13 etape, traseul Berlin — Praga — 
Varșovia. Ediția a 28-a a „Cursei Păcii" 
a debutat cu „Ștafeta națiunilor", dis
putată pe străzile capitalei R.D. Ger
mane. Echipa Italiei, clasată pe pri
mul loc în acest „prolog" al cursei, 
va purta azi tricourile albastre în 
etapa inaugurală Berlin — Magde
burg (167 km).

La actuala ediție a „Cursei Păcii", 
echipa României este alcătuită din 
următorii șase cicliști : Vasile Sele- 
jan, Nicolae Gavrilă, Vasile Pascale. 
Ion Cojocaru, Valentin Hoța și Eugen 
Dulgheru.

Miclea, Horia Ardac cu 1 731 puncte, 
iar cea de argint cuplului Grigore 
Marin, Cezar Lebădă — 1 714 punc
te. Pe locul trei s-au situat austriecii 
R. Gerinder și R. Zohrer cu 1712 
puncte. La întreceri au participat 24 
de cluburi din 8 țări.

pauză, antrenorul Valentin Stănescu 
a verificat și pe ceilalți cdmponenți 
ai lotului. Autorii golurilor au fost : 
Dobrin, D. Georgescu (2), Lucescu, 
Bălăci. Crișan.

După cum s-a mai anunțat, par
tida România — Danemarca, de du
minică 11 mai (ora 17), va fi trans
misă în întregime de posturile noas
tre de radio și televiziune.

★
Ieri a plecat la Copenhaga lotul 

de tineret (jucători sub 23 de ani) al 
României, care va susține, de aseme
nea, duminică ■ partida cu selecțio
nata similară a Danemarcei.

20.50 Drum de glorii. Documentar.
21,40 Armonii Intime.
22,05 Bucureștlul necunoscut.

c inema
• Pe aici nu se trece : PATRIA
— 9.30; 12,45; 16,15; 19,30. FAVO
RIT — 9,30; 12,30; 16,15; 19,15, CA
PITOL — 9,30: 12,30: 16,15; 19,15.
a Blocada : LUCEAFĂRUL — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Hoinarii : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16.15; 18,15; 20,30. BUCU
REȘTI — 8,45: 11: 13,15; 16; 18,30;
20,30.
• Tată de duminică : SCALA —
9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, 
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9,30;
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20.15.
a Sarea : FESTIVAL — 9; 11; 19; 
15; 17; 19: 21.
a Un milion pentru Jake : VIC
TORIA — 9,15: 11.30; 13.45; 16:
18,30: 20,45.
a zidul : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Ferma suspiciunilor : CENTRAL
— 9,15; 11.30: 13,45; 16; 18,15; 20.30.
a Nu filmăm să ne-amuzăm : 
BUCEGI — 16; 18; 20, ARTA — 
15,30; 17,45; 90.

Primire la primei ministru al guvernului Cronica zilei
Tovarășul Manea Mănesc'u. prim- 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază. pe Ackson J. Soko, 
ministrul minelor si industriei, si pe 
Ra.iah Kunda. ministrul comerțului 
ai Republicii Zambia, care participă 
la lucrările Comisiei mixte guver
namentale româno-zambiene de coo
perare economică si tehnico-stiinți- 
fică. ce se desfășoară la București.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme referitoare la mo
dul de înfăptuire a înțelegerilor con
venite între președinții Nicolae 
Ceausescu si dr. Kenneth David 
Kaunda privind dezvoltarea relații

Lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-zambiene

La București au început, joi dimi
neața, lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-zambiene de cooperare 
economică și tehnică, cele două de
legații fiind conduse de Bujor Almă
șan, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, și respectiv Ackson J. Soko, 
ministrul minelor și industriei.

Pe agenda de lucru a sesiunii sînt 
înscrise problemele transpunerii în 
practică a prevederilor protocolului 
primei sesiuni a comisiei, precum și

AU ÎNDEPLINIT CINCINALUL
• Colectivul Trustului de montaj 

pentru utilaj chimic din București — 
cea mai puternică unitate a Ministe
rului Construcțiilor Industriale — a 
anunțat ieri. 8 mai, îndeplinirea sar
cinilor pe întregul cincinal. De la 
începutul anului 1971 și pînă în pre
zent, cei peste 11 000 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai trustului au 
adus o contribuție hotărîtoare la pu
nerea în funcțiune a unui număr de 
394 obiective, capacități șl instalații 
productive noi pe principalele plat
forme de investiții din industria chi
mică, metalurgică, economia fores
tieră și materialelor de construcții, 
montînd în acest scop peste 433 000 
tone de utilaje tehnologice, în majo
ritatea lor echipamente și agregate 
de mare complexitate.

• 17 întreprinderi industriale din 
județul Mureș. între acestea se nu
mără unitățile economice din muni
cipiul Sighișoara și din orașul Luduș, 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului din Tg. Mureș, întreprinderea 
„Electrocentrale“, Trustul județean 
de construcții.

Palatul sporturilor din Lyon găz
duiește începînd de ieri campiona
tele europene de judo Ia care pc.rft- 
cipă peste 300 de sportivi din dife
rite țări ale continentului. La cate
goria semigrea concurentul român 
Constantin Știrbu l-a învins prin 
ippon pe suedezul Bexander. La a-

ACTUALITATEA LA TENIS
• în optimile de finală ale tur

neului de la Miinchen, Ilie Năstase 
l-a învins cu 6—3, 6—4 pe Steve 
Krulevitz (S.U.A.). Alte rezultate : 
Vilas (Argentina)—Pala (Cehoslova
cia) 7—6. 7—6 ; Kodes (Cehoslova
cia)—Kary (Austria) 6—3, 6—2 ; Met
ier (R.F.G.)—Dell (S.U.A.) 6—3, 7-6 ; 
Pohmann (R.F.G.)—Loyo Mayo (Me
xic) 6—2. 6—0 : Elschenbroich
(R.F.G.)—Molina (Columbia) 6—2, 
6—1.

• Pe arena Roland Garros din 
Paris a început meciul pentru „Cupa 
Davis" între echipele Franței și Bel
giei. în prima partidă de simplu, 
francezul Patrice Dominguez l-a în
vins cu 6—1, 7—5, 6—1 pe belgianul 
Hombergen. A doua partidă, care 
opunea pe Jauffret și Mignot, a fost 
întreruptă din cauza întunericului.
• Finala turneului internațional 

de la Bloomington (Minnesota), re
zervat fostelor glorii ale tenisului 
mondial, se va disputa între austra

ÎN CÎTEVA RÎNDURI vremea
ȘAH. — Turneul internațional de 

șah de la Rovinj (Iugoslavia) a con
tinuat cu runda a șaptea, în care Ko- 
vacevici l-a învins pe Marovici. Liu- 
bojevici pe Sax, iar Teșkovski a clști- 
gat la Pianinei. Celelalte partide s-au 
întrerupt. în clasament, pe primul 
loc a trecut. Kovacevici (Iugoslavia) 
— 4,5 puncte, urmat de Nikolac (Iu
goslavia) — 4 puncte (1), Teșkovski 
(U.R.S.S.) și Sax (Ungaria) — cîte 
4 puncte etc.

BASCHET. — Turneul internațio
nal masculin de baschet desfășurat 
în localitatea braziliană Campinas 
s-a încheiat cu victoria reprezentati
vei S.U.A. în meciul decisiv, baschet- 
baliștii americani au întrecut la li

a Tunurile din Navarone : LU- 
MINA — 9; 12.30; 16; 19,30.
a Pirații din Pacific — Insula co
morilor : LIRA — 15,30; 19, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19.
a Fugarul : FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA — 9: 11,13; 13,30: 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30.
a Balada soldatului : VIITORUL
— 15.10; 18; 20,15.
a Ziua delfinului : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, DOINA
— 11,15; 13,30: 17,30; 20, GRIVIȚA
— 9: 11,30: 13,30; 16; 18.30; 20,30.
a Program pentru copii ; DOINA
— 9,45; 16.
a Ulzana — căpetenia apașilor : 
UNIREA — 15,30: 18: 20,15.
a Răfuiala : buzești — 9: 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20.45. VOLGA — 
9; 11.30: 14,15: 17; 19,45.
a Păcală: FERENTARI — 15.30: 19. 
a Șapte mirese pentru șapte frați: 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.30.
a Cavalerii teutoni : PACEA — 
15,30; 19.
a Ochii Shlvanel : DRUMUL SĂ
RII — 10; 15,30; 19, FLOREASCA — 
10; 15,30; 19.
a Riscul : CRÎNGAȘI — 16: 18,15. 
a Al greșit, inimă 1 : TOMIS — 9; 
11.15; 13,30: 15,45; 18: 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15. 

lor dintre România si Zambia pe 
multiple planuri.

în acest context au fost sublinia
te noi căi menite să conducă la ex
tinderea si diversificarea colaborării 
si cooperării economice, tehnico- 
stiintifice si a schimburilor de 
mărfuri bilaterale, reciproc avan- 
taioase.

La primire, desfășurată într-o am
biantă de prietenie si cordialitate, 
au participat Bujor Almășan. minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
si Ion St. Ion. secretar general al 
guvernului. A fost prezent Rankin 
Titus Sikasula. ambasadorul Zam- 
biei în România.

analiza evoluției schimburilor comer
ciale dintre cele două țări. S-a apre
ciat că, în ansamblul relațiilor eco
nomice româno-zambiene, s-au înre
gistrat Însemnate progrese, îndeosebi 
în domeniile minier și geologic ; în 
prezent, numeroși specialiști și teh
nicieni români ajută la prospectarea 
și punerea în valoare a unor bogății 
naturale ale Zambiei, activitate apre
ciată de autoritățile zambiene, de 
poporul acestei țări.

(Agerpres)

• întreprinderea de bere și spirt 
Mărgineni și Uzina mecanică de în
treținere și reparații Borzești au ridi
cat la 12 numărul unităților econo
mice din județul Bacău care au ra
portat îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor ce le reveneau pe între
gul cincinal.

• 15 unități industriale și de con
strucții din județul Hunedoara au 
atins pînă acum cota finală a planu
lui cincinal. Din calculele estimative 
rezultă că avansul de timp cîștigat 
va permite realizarea unei producții 
industriale suplimentare sarcinilor 
stabilite pe perioada 1971—1975 în 
valoare de peste 1,5 miliarde lei. Se 
evidențiază colectivele întreprinderii 
miniere Barza, Uzinei de utilaj mi
nier și reparații Criscior și întreprin
derii de rețele electrice din Deva.

• 11 întreprinderi industriale ale 
județului Ilfov au raportat îndepli
nirea, cu opt luni mai devreme, a 
sarcinilor actualului cincinal. Potri
vit calculelor, aceste unități vor rea
liza, pînă la sfîrșitul anului, o pro
ducție suplimentară în valoare de 
2,5 miliarde <lei.

ceeași categorie, Gheorghe Nache a 
cîștigat în fața suedezului Albert 
în limitele categoriei mijlocie. I. La- 
zăr (România) l-a întrecut pe Ye- 
silnur (Turcia), iar la categoria grea 
laoob Codrea (România) a pierdut 
întîlnirea cu francezul Tripet.

lianul Frank Sedgman și dane
zul Torben Ulrich. în semifinale, 
Sedgman l-a învins cu 4—6, 6—0, 
6—3 pe Pancho Segura, iar Ulrich a 
dispus cu 6—1, 6—0 de suedezul Sven 
Davidsson.

• La Dallas (Texas) a început tur
neul final al „Circuitului W.C.T.", la 
care participă primii opt tenismani 
clasați în urma punctajului acumu
lat în cele trei grupe preliminare. în 
prima partidă din sferturile de finală 
s-au întîlnit suedezul Bjorn Borg și 
mexicanul RaUJ Ramirez. Tînărul 
campion suedez a terminat învingă
tor cu 7—6, 7—6, 6—0. Pentru semi
finale s-a calificat și asul australian 
Rod Laver, căruia i-au fost necesare 
însă cinci seturi pentru a-1 întrece 
pe americanul Harold Solomon (4—6, 
6—0, 6—2, 3—6, 6—3). Astăzi, în cele
lalte două „sferturi", John Alexan
der (Australia) îl va întîlni pe Roscoe 
Tanner (S.U.A.), iar Arthur Ashe 
(S.U.A.) va juca cu Mark Cox (An
glia).

mită, cu scorul de 70—69 (38—32), se
lecționata Porto Rico.

ATLETISM. — în cadrul concursu
lui internațional de la Madras (Ore
gon), atleții finlandezi au obținut 
trei victorii. Antti Kalliomaki a cîș
tigat proba de săritură cu prăjina 
(5,47 m), discobolul Pentti Kahma a 
realizat 60,33 m, iar sprinterul Raimo 
Vilen a fost cronometrat în cursa de 
100 yarzi plat cu timpul de 9”7/10.

BOX. — Pugilistul francez Gratien 
Tonna este noul campion european 
de box la categoria mijlocie. în me
ciul disputat la Monte Carlo, Gratien 
Tonna l-a învins la puncte. în 15 re
prize, pe deținătorul titlului, englezul 
Kevin Finnegan.

a Stejar — extremă urgentă : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
a Șapte păcate : MOȘILOR — 9; 
11: 13.
a Invincibilul Luke : COTROCENI
— 14; 16; 18; 20.
a Muntele ascuns : MUNCA — 16; 
18; 20.
a Iarba de mare : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13.30: 15,45: 18: 20,15.
a Pantalonii cavalerului Von Bre- 
dow : COSMOS — 15,30; 18: 20,15.
a Tora... Tora... Tora... > POPU
LAR — 15,30: 19.
a O șansă dintr-o mie : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
a Un bărbat fatal : FLACARA — 
15,30; 18: 20,15.
a O noapte Ia castel : RAHOVA
— 16; 18; 20.
a Cei cinci din cer : PROGRESUL 
— 15,30; 18; 20,15.

teatre
a Teatrul National București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă —
19,30, (sala mică) : îmblinzirea 
scorpiei — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Igor Markewitch 
— 20.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumiri din partea ministrului 
afacerilor externe al Regatului 
Olandei, Max van der Stoel, pentru 
felicitările transmise cu ocazia zilei 
naționale a țării sale.

*
Delegația Comitetului municipal 

București al P.C.R., condusă de to
varășul Nicolae Constantin, secretar 
al comitetului municipal de partid, 
care a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a 30-a aniversare 
a eliberării Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă, s-a înapoiat joi di
mineața în Capitală.

★
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 

Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a oferit joi o recepție cu 
prilejul turneului întreprins în țara 
noastră de colectivul Comediei Fran
ceze.

Au participat reprezentanți ai u- 
nor instituții culturale, numeroși oa
meni de teatru.

De asemenea, au fost prezenți Jean 
Brouste, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Franței la București, și 
alți membri ai ambasadei.

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre România și Olanda, ne vizi
tează țara un ansamblu olandez de 
teatru de păpuși. Ansamblul este 
alcătuit din trei renumite formații : 
teatrul de figuri „Triunghiul" — a- 
nimatorl Henk și Ans Boerwinkel, 
teatrul „Boschma" — animatori 
Feike Boschma și Jan Goes, și „Pop*  
studio Hinderik" — animator Hin- 
derik de Groot. Artiștii oaspeți, 
avînd ca prezentator pe Henk Ab*  
bing, vor oferi spectacole pentru 
adulți la București, în sala teatru
lui „Țăndărică", în zilele de 10 și 11 
mai, la Sibiu, In 13 și 14 mai, și la 
Cluj-Napocia, în 16 și 17 mai.

(Agerpres)

în Editura politica
în cinstea aniversării a 98 de 

ani de la cucerirea independen
ței de stat a României și a 30 
de ani de la victoria asupra fas
cismului au apărut :

în seria „Antologia gîndirii 
social-politice revoluționare și 
democratice românești", sub e- 
gida Centrului de studii și cer
cetări de istorie și teorie mili
tară, volumul Apărarea patriei, 
a independenței și suveranității 
naționale ; iar sub egida Insti
tutului de științe social-politice 
și de studiere a problemei na
ționale — Națiunea și problema 
națională ;

D. Almaș : Eroi au fost, eroi 
sînt Încă.

Gh. Zaharia, I. Cupșa, Al. 
Vianu : Al doilea război mon
dial — schiță istorică.

V. I. Ciuikov : Sfîrșitul Reich- 
ului hitlerist.

Dwight D. Elsenhower: Crucia
dă în Europa.

Pe traseele turistice 

brașovene
Știut este că județul Brașov 

dispune de numeroase trasee tu
ristice de importantă națională 
și internațională. Ținînd seama 
de acest fapt, Uniunea județeană 
a cooperației de consum Brașov a 
amenajat o largă rețea de uni
tăți de servire turistică tocmai 
pe aceste trasee. Pe DN-73, care 
leagă Brașovul de Cîmpulung și 
Pitești, în frumoasa localitate 
turistică Bran, se găsește hanul 
cu același nume, care dispune de 
camere confortabile. Puțin mai 
departe, pe același traseu, se află 
satul turistic Șirnea, de la poa
lele Pietrei Craiului. Pe DIsi-l, 
cel mai important traseu care 
străbate județul Brașov, ia dis
poziția turiștilor stau cabanele 
„Dealul Persanilor" și „Fîntînița 
Mîndrei", care asigură o servire 
civilizată, un meniu variat de 
mîncăruri locale. Pe traseul 
E-15 se află situată, în pli
nă pădure, într-un cadru pito
resc, „Cabana vînătorilor".

Pe lingă aceste obiective cu 
profil turistic, Uniunea județea
nă a cooperației a luat măsuri ca 
toate unitățile sale din localită
țile aflate pe traseele turistice 
să răspundă tuturor cerințelor. 
(Nicolae Mocanu, corespondentul 
„Scînteii").

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a victoriei asupra fascismu
lui, Partidul Comunist din Cuba, în numele său și al întregului nostru 
popor, vă transmite un salut frățesc revoluționar.

Lupta dusă de poporul român, alături de forțele armate sovietice, 
împotriva agresorilor fasciști a avut o mare importanță pentru obține
rea victoriei — de însemnătate istorică mondială — determinînd ulterior 
evoluția ireversibilă a popoarelor care in aceste condiții au obținut li
bertatea deplină.

Cu prilejul acestui important eveniment, vă reînnoim profundele 
noastre urări de succese tot mai mari în construcția socialistă, dorința 
noastră de a întări în continuare relațiile de prietenie și colaborare din
tre partidele și popoarele noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cea de-a 54-a aniversare a creării Partidului Comunist Român ne 
oferă prilejul deosebit de plăcut de a adresa, în numele poporului 
Guineei, al partidului și statului său și în numele nostru personal, cel 
mal viu și călduros salut militant poporului român prieten, marelui său 
partid comunist și dumneavoastră personal.

Ne bucură înalta calitate a cooperării noastre economice, care repre
zintă un exemplu strălucit în construirea unei noi ordini economice, con
tribuind la bunăstarea popoarelor noastre. Sîntem încredințați că această 
cooperare se va extinde tot mai mult și în alte domenii.

Noi urmărim cu o atenție susținută imensele eforturi pe care le în
făptuiește poporul român, sub conducerea clarvăzătoare a partidului co
munist, în marea operă de edificare socialistă a țării.

Reafirmăm dorința poporului nostru, a partidului și statului de a 
acționa neobosit pentru întărirea puternicelor legături de prietenie ți 
colaborare dintre popoarele și țările noastre.

Cu cea mai înaltă considerațiune,
AHMED SEKOU TOURE

Secretar general 
al Partidului Democrat Guineea

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
Secretar general al Partidului Comunist Român

Salutul și urările de bine adresate cu prilejul alegerii mele în funcția 
de președinte al Partidului de Stînga Comuniștii m-au bucurat foarte 
mult. Odată cu mulțumirile mele, doresc să-mi exprim speranța că re
lațiile bune care există deja între partidele noastre se vor întări și mai 
mult în viitor.

Cu salutări tovărășești,
LARS WERNER

Președintele Partidului de Stingă 
Comuniștii din Suedia

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversari

a eliberării Cehoslovaciei
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei de 
9ub jugul fascist, tovarâșul Nicolae 
Giosan., președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, a adresat 6 telegramă de 
felicitare tovarășului Alois Indra, 
președintele Adunării Federale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

★

Cu prilejul celei de-a 30-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
»ub jugul fascist, generalul de ar
mată Ion Ioniță. ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a adresat o telegramă de 
felicitare generalului de armată 
Martin Dzur, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

★
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist, Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste, Con
siliul Centrai al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. Comite

—— însemnări de călătorie ------

LA GRIVIJA Șl PLEVNA, 
locuri de istorie ale anului 1877

..... — Aici este Va
lea Plîngerii. acolo se 
întinde Valea Morții. 
Elevii noștri învață 
încă din primele clase 
versurile lui Alecsan- 
dri despre Peneș 
Curcanul — ne spune 
profesorul Simeonov. 
Să știți că la Mauso
leul de la Grivița 
florile sînt mereu 
proaspete și copiii sînt 
primii care vin să În
țeleagă mai bine acea 
pagină de istorie a 
războiului de indepen
dență. Ei memorează 
cuvintele: „Slavă vouă 
soldați ruși și români 
căzuți cu vitejie pen
tru aceste locuri în a- 
mintirea bătăliei de la 
1877“. Citesc printre 
numele celor câzuți : 
Valter Mărăcineanu, 
maior Șontu G., soldat 
Melihte Ion, maior 
Candiano Popescu... 
și ascult finalul Simfo
niei a IX-a de Beetho
ven".

...Grivița, Plevna, 
Pordim. Locuri istori
ce unde s-a pecetluit 
cu singe independen
ta noastră naționa
lă. Este primăva
ră și pămlntul respiră 
în voie, și florile cresc 
in voie, și copacii cu 
fructele lor abia rodi
te se leagănă în voie. 
Aici, la 27—30 august 
1677, la atacul asupra 
celor două redute Gri- 
vița, au căzut 2696 sol
dați și ofițeri români, 
morți și răniți. Apoi, 
la 6 septembrie. în a- 
tacul pentru Griwța 
„2“ au mai căzut a- 
proape 2 000 de oameni 
șl încă 1 000 la 7 oc
tombrie și incă...

„Știți de ce se nu
mește această vale 
Valea Plîngerii ? —
ne întreabă un bătrîn 
de prin părțile locului. 
Pentru că pe ma
lurile ei abrupte 

ostașii români e- 
rau mereu în bă
taia focului turcesc, 
pentru că înaintarea 
se făcea cu greu pe 
terenul alunecos, dar 
atacul nu a Încetat 
nici o clipă. Mi-au 
povestit si mie bătri- 
nli satului. Ostașii ro
mâni cădeau cu zeci
le. iar cei care mer
geau mai departe e- 
rau și mai dirii".

Intrăm in Muzeul 
pentru eliberarea Plev- 
nei. Cîteva arme, cî- 
teva drapele, mesaje, 
ordine de zi. Se păs
trează uniforma șt 
pușca unui dorobanț. 
Stampe ce înfățișează 
pozițiile armatelor 
ruse și române pe 
dealurile ce înconju
rau Plevna... Nu, acea 
modestă armă și acea 
uniformă decolorată 
de Vreme a doroban
țului nu sînt numai o 
simplă armă si sim
ple vesminte, ci o 
chemare peste vremi 
ce ne aduce aminte de 
un mare moment din 
istoria națiunii noas
tre, din istoria con
temporană.

Arma dorobanțu
lui. căciula lui cu 
pene lungi de 
curcan, păstrate cu 
grijă în vitrinele mu
zeului, și copia ta
bloului celebru în 
care se vede cum os
tașii români la Îndem
nul goarnei pornesc la 
luptă nu Sînt simple 
documente. Nu poți 
trece pe lîngă ele, nu 
le poți privi fără să 
nu vibrezi. La Pordim 
se află Muzeul româ
nesc. Se deschid două 
porti maSive si in
trăm cu emoție. 
Aici a. fost cartie
rul general al oș
tirii române. în trei

tul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliul Național al .Fe
meilor. Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Consiliul Național al 
Societății de Cruce Roșie și alte or
ganizații de masă și obștești au tri
mis telegrame de felicitare organi
zațiilor similare din Republica So
cialistă Cehoslovacă.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ceho
slovace, Bohuslâv Chnoupek, cu 
prilejul celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei.

★

CU prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist, Miroslav Sulek, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, a depus joi dimineața o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

odăi luminoase, par
tea nouă a muzeului, 
se păstrează documen
te despre legăturile de 
veacuri dintre popoa
rele român și bulgar, 
cărți închinate lupte
lor de la Plevna, Gri- 
vița, Rahova, Smîrdan, 
stampe, citate din zia
rele vremii, elogiul 
pentru „neamul vinjos 
si eroic al românilor", 
care, „prin eroismul 
lor. și-au cîștigat drep
tul de a exista ca na
țiune independentă". 
Undeva la subsol este 
păstrat un tun pe care 
se vede bine firma și 
data fabricației. „Plan
șele, schițele, mache
tele pe care le avem 
sînt grăitoare — ne 
spune ghidul. Românii 
erau rCcunoscuți pen
tru inteligenta strate
giei, pentru tactica 
lor. Vestitul Osman 
Pasa, cînd s-a predat, 
la 28 noiembrie 1877, 
a recunoscut în fața 
colonelului Cerchez 
calitățile bravei arma
te române. Au fost 
vremi pe care hroni
cul nu poate să le 
uite".

Grivița, Plevna, 
Pordim. Florile, pă- 
mîntul respiră in 
voie, caișii abia au 
rodit. Fiecare palmă 
de loc vorbește însă 
despre vitejia doro
banților și roșiorilor 
români. Despre jertfa 
a peste zece mii de 
oameni. Grivița, Plev
na, Pordim... Locuri 
unde florile stnt me
reu proaspete, unde 
ore in șir privești dea
lurile si văile unde 
s-a scris cu singe o 
glorioasă filă de isto
rie — fila Indepen
dentei.

Smaranda 
OȚEANU
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consacrată celei Depuneri de coroane
la Monumentul eroilor sovietici

-a XXX-a aniversări a victoriei asupra fascismului
MOSCOVA 8. — Corespondentul nostru transmite : Joi 

după-amiază, la Palatul Congreselor din Kremlin a avut 
loc adunarea festivă consacrată celei de-a XXX-a aniver
sări a victoriei poporului sovietic in Marele Război pentru 
Apărarea Patriei 1941—1945.

La adunarea festivă participă delegațiile Republicii 
Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Re
publicii Populare Democrate Coreene, Republicii Cuba, 
Republicii Democrate Germane, Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Republicii Populare Mongole, Republi
cii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Repu
blicii Populare Ungare, Republicii Democrate Vietnam.

Sînt prezenți oaspeți din țări ale coaliției antihitleriste 
— Franța, Marea Britanie și Statele Unite. Sînt de față 
delegații de partid, de stat, militare și obștești din nu
meroase țări.

în prezidiu au luat loc L. I. Brejnev, N. V. Podgornii, 
A. N. Kosîghin, alți conducători de partid și de stat sovie
tici, militari, veterani de război, precum și conducătorii 
delegațiilor din străinătate invitate să participe la festi
vitățile prilejuite de a XXX-a aniversare a victoriei asupra 
fascismului hitlerist. printre care și tovarășul Paul Nicu- 
lescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul educa
ției și invățămintului.

în sală se aflau membrii delegației de partid și guver
namentale române — tovarășii Gheorghe Paloș, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., Dumitru Turcuș, membru al Colegiului 
Central de Partid, adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., precum și delegația Comitetului foștilor luptători 
antifasciști și Comitetului organizatoric al veteranilor din 
războiul antihitlerist, condusă de tovarășul Nicolae Cioroiu, 
vicepreședinte al Comitetului foștilor luptători antifasciști 
'in Republica Socialistă România, și delegația militară 

nană, condusă de general-locotenent Ion Șuța.
în marea Sală a Congreselor erau prezenți veterani de 

război, muncitori, colhoznici, reprezentanți ai intelectua
lității, militari.

Participanții la adunarea festivă au fost salutați de re
prezentanți ai armatei și flotei maritime sovietice, precum 
și Comsomolului și pionierilor.

Adunarea a fost deschisă de V. V. Grișin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Moscova al P.C.U.S.

în cadrul adunării a luat cuvîntul tovarășul L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Cuvintarea tovarășului L /.
rolul decisiv l-a avut Uniunea So
vietică, a ridicat puternicul val al 
prefacerilor social-politice care a cu
prins întreaga planetă și a dus la 
întărirea forțelor păcii în întreaga 
lume.

Cu atît mai grandios și mai măreț 
apare in fața lumii eroismul poporu
lui sovietic în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei. Acest eroism a in
trat în istorie și nu va fi uitat nici
odată.

Victoria repurtată în bătăliile din 
Marele Război pentru Apărarea 
Patriei este victoria eroicei noas
tre clase muncitoare, a țărăni
mii colhoznice, a ' intelectualității 
noastre, pretoria întregului popor so
vietic multinațional. Este victoria 
glorioasei Armate sovietice, armată 
făurită de revoluție, educată de 
partid, indisolubil legată de popor. 
Este victoria științei militare sovie
tice, a măiestriei militare a tuturor 
trupelor, a artei conducătorilor mili
tari sovietici proveniți din popor.

Grea a fost calea spre victorie. Șl 
multe am pierdut pe această cale. 
Astăzi ne îndreptăm în primul rind 
gindurile spre cei care nu s-au mai 
întors de pe front, spre cei care și-au 
dat viața apărînd pămîntul străbuni
lor lor, patria socialismului.

Timpul, îndepărtindu-ne de anii 
războiului, ne permite să apreciem 
mai profund și mai deplin eroismul 
nemuritor al ostașilor care au accep
tat moartea de dragul vieții, a liber
tății, independenței și onoarei patriei 
iubite, pentru socialism. Ei au fost 
și vor fi alături de noi — în inimile 
noastre și în faptele noastre.

Adresindu-mă acum veteranilor 
războiului, vreau să le spun : v-ați 
îndeplinit cu cinste datoria față de 
țară, față de partid, față de istorie. 
Patria-mamă vă mulțumește. Nume
le voastre sînt înscrise pe vecie în 
cronica faptelor de eroism ale poporu
lui sovietic.

Pe vecie sînt înscrise în această 
cronică și numele eroicilor partizani, 
care au transformat păminturile vre
melnic ocupate intr-un iad pentru 
cotropitorii fasciști. Și astăzi chipul 
plin de bărbăție al partizanului so
vietic ne apare în fața ochilor ca u- 
nul din cele mai strălucite simboluri 
ale caracterului cu adevărat popular 
al războiului trecut.

Caracterul popular al războiului 
s-a manifestat cu o deosebită preg
nantă în unitatea indisolubilă, de 
monolit dintre front și spatele fron
tului, care ne-a asigurat victoria. 
Transferarea în cel mai scurt timp 
a mii de uzine și fabrici în răsăritul 
țării a fost o faptă eroică de muncă 
de o uriașă însemnătate pentru men
ținerea puterii de apărare a țării. 
Fără a ține seama de privațiuni, cei 
din spatele frontului au făcut totul 
pentru a da armatei armament mo
dern. pentru a-i incălța și hrăni pe 
soldați, pentru a asigura activitatea 
nestingherită a întregii economii na
ționale. în timpul războiului s-a mun
cit în așa fel încît se părea că posi
bilitățile umane nu au limită. în le
gătură cu aceasta aș vrea să vorbesc 
în special despre minunatele noastre 
femei care și-au asumat cea mai 
mare parte din munca bărbaților 
plecați pe front.

Patria nu va uita niciodată aportul 
adus cu abnegație de oamenii muncii 
din spatele frontului în obținerea 
victoriei comune.

Eroismul remarcabil al poporului 
sovietic în anii Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei este indisolubil 
legat de activitatea multilaterală, bine 
orientată a partidului comuniștilor. 
Comitetul său Central a fost acel 
stat major de unde s-a exercitat 
conducerea politică și strategică su
premă a acțiunilor de război. Tocmai 
partidul a organizat și a unit 
zeci de milioane de oameni, in- 
dreptîndu-le energia, voința și ac
țiunile spre un singur obiectiv — 
spre victorie. Războiul a demonstrat 
încă o dată că partidul și poporul 
sint strîns unite, că nu există forță 
care să poată zdruncina această uni
tate de neclintit.

Printre noi se află tot mal pu
țini participanți la Marele Război 
pentru Apărarea Patriei. Faptele și 
eroismul lor vor trece în legendă, 
vor deveni o parte din memoria 
și sufletul poporului. Respectul fa
ță de veteranii luptelor istorice și 
grija față de ei constituie o lege 
morală a vieții noastre, o lege și 
pentru organele puterii, si pentru 

fieoare cetățean. Noile generații tre
buie să fie demne de faptele de e- 
roism ale taților și mamelor lor. să 
poarte cu cinste mai departe ștafeta 
care le-a fost predată.

Victoria asupra fascismului a per
mis poporului nostru nu numai 
să-și vindece în cel mai scurt timp 
rănile lăsate de război, dar și să 
sporească de multe ori potențialul 
economic al țării, producția econo
miei naționale. In această zi putem 
declara cu convingere că atît indus
tria țării noastre, cit și agricultura ei 
stau pe o bază solidă și se dezvoltă 
cu suoces. Și odată cu aceasta, oa
menii noștri au început să trăiască 
mult rfiai "bine.

Așa J cum stau lucrurile acum, 
tovarăși, așa va fi și pe Viitor. Fi
rește că noi mai avem atît defi
ciențe, cît și probleme nesol-uționate. 
Dar creșterea bunăstării poporului, 
îmbunătățirea continuă a vieții o- 
mului sovietic — acesta este cursul 
neabătut al politicii partidului 
nostru, confirmat cu o nouă vigoare 
la cel de-al XXIV-lea Congres 
al său.

în ansamblu, în cele trei decenii 
postbelice, și economia noastră, și 
nivelul cultural al poporului, și în
treaga înfățișare a societății noastre 
au cunoscut într-o mare măsură 
schimbări calitative.

în final, a devenit și mai puternică 
alianța dintre clasa muncitoare, 
țărănime și intelectualitate. A de
venit și mai strînsă unitatea 
frățească a tuturor națiunilor și na
ționalităților din țara noastră, coe
ziunea poporului sovietic. Ne cu
noaștem forțele și posibilitățile și 
privim cu încredere în viitor. Arma
ta noastră este armata păcii. Ea nu 
are alte scopuri decit asigurarea 
păcii și securității popoarelor.

Izvorul dătător de viață al forței 
noastre a fost, este și va fi ideolo
gia comunistă. Uriașa activitate 
ideologico-politică a partidului^ a fost 
o armă puternică în timpul războiu
lui. Ea este un factor puternic in 
rezolvarea grandioaselor sarcini in
terne și internaționale cu care sîntem 
confruntați astăzi.

A rămas mai puțin de un an pînă 
la cel de-al XXV-lea Congres al 
partidului nostru. Toți comuniștii, toți 
oamenii sovietici se gindesc cum să 
întimpine demn acest mare eveni
ment din viața țării. Răspunzînd 
printr-o muncă de șoc la chemarea 
partidului, poporul nostru încheie 
anul acesta cu succes cel de-al 9-lea 
cincinal. Se apropie de sfîrșit elabo
rarea sarcinilor următorului plan 
cincinal, al 10-lea. Dar partidul pri
vește și mai departe, se gindește la 
perspectivele dezvoltării noastre.

Nu vor mai trece mulți ani și po
porul sovietic va realiza în practică 
sarcini la care pînă nu de mult nu 
puteam decît să visăm.

Eu vorbesc despre aceasta pentru 
că întreaga noastră țară este în e- 
sență un enorm șantier.

Munca eroică a oamenilor sovie
tici, și în primul rînd a întregului 
și minunatului nostru tineret, va 
permite să valorificăm noi teritorii - 
întinse și resurse naturale în estul 
țării. Pe harta țării vor apărea noi 
întreprinderi și orașe. In viață se 
vor încadra gospodărește noi genera
ții de constructori ai comunismului, 
compuse în întregime din oameni cu 
studii medii complete sau cu studii 
superioare.

Dragi tinere șl tineri, țineți min
te : tînăra generație a anilor ’40 a 
purtat pe umerii ei principala pova
ră a luptelor în Marele Război pen
tru Apărarea Patriei. Viața și mun
ca voastră trebuie să fie demne de 
exemplul părinților. Partidul și po
porul au încredere în voi și își pun 
speranțele în voi !

Consolidarea socialismului înseam
nă in același timp și consolidarea 
păcii generale.

De 30 de ani, poporul sovietic tră
iește și muncește în condiții de pace. 
De 30 de ani. Europa trăiește în con
diții de pace. Aceasta este o mare 
realizare și noi putem spune cu mîn- 
drie că în această privință un anorț 
substantial revine politicii partidului 
nostru leninist.

în toți acești ani, noi am dus o 
luptă perseverentă, neobosită pentru 
o pace trainică, pentru cauza liber
tății. independentei si progresului 
popoarelor. 1

Această luptă nu a fost ușoară.
Abia s-a risipit fumul de Pe cîm- 

piile de luptă și am fo6t nevoit! să 
ne lovim de „războiul rece", declan
șat de cercurile imperialiste cele

Brejnev
mai agresive. Torente de calomnii șl 
provocări împotriva țărilor socialis
te. șantajul atomic, încercările de a 
institui o blocadă economică ali
mentate de speranța de a profita 
de pe urma slăbirii temporare a e- 
conomiei noastre ca urmare a răz
boiului — prin toate aceste mijloa
ce liderii imperialismului sperau să 
zădărnicească consolidarea socialis
mului. să împiedice creșterea in
fluentei sale în lume.

Forțele reacțiunii care au declan
șat „războiul rece" au dat greș. So
cialismul nu a putut fi nici sugru
mat. nici slăbit.

Puternica forță a solidarității so
cialiste a creat comunitatea state
lor unite prin Tratatul de la Varșo
via si Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, unul dintre cele mai pu
ternice organisme în viața interna
țională. Politica sa a devenit fac
torul hotărâtor de apărare a inte
reselor păcii si independentei po
poarelor.

Sprijinul leninist consecvent și 
principial acordat mișcării de elibe
rare a popoarelor, de consolidare a 
prieteniei cu țările eliberate, alian
ța frățească cu comuniștii din lu
mea întreagă, cu mișcarea muncito
rească din toate țările conferă po
liticii noastre mondiale o forță și 
mai mare, influentă si popularitate 
în lumea întreagă.

în noua situație, și conducătorii lu
mii burgheze au început să înțelea
gă că „războiul rece" a devenit ca
duc, că este necesară o nouă poli
tică. mal înțeleaptă și realistă. A- 
pelurile noastre la coexistentă paș
nică au începi^ să găsească un se
rios ecou în multe țări capitaliste.

Tratatele si acordurile încheiate 
în ultimii ani au consfințit din punct 
de vedere juridic roadele victoriei 
asupra fascismului și au creat pre
mise pentru dezvoltarea colaborării 
pașnice, rodnice. între statele eu
ropene. precum și cu S.U.A.

Experiența anilor războiului a ară
tat că deosebirea dintre regimurile 
sociale nu este o piedică pentru uni
rea eforturilor în lupta împotriva a- 
gresiunii, pentru pace și securitate 
internațională. în anii războiului, noi 
am colaborat, și am colaborat cu suc
ces, pentru a termina mai repede răz
boiul. Acum, noi rezolvăm o înaltă 
sarcină nu mai puțin importantă și 
poate mai complicată — aceea de a 
pune la punct o colaborare care să 
nu permită o nouă catastrofă mon
dială.

Noi nu putem uita nici faptul că, 
după terminarea celui de-al doilea 
război mondial, incendiile războiului 
nu o dată au izbucnit în Asia și în A- 
frica, în Orientul Apropiat și în Ame
rica Latină. în aceste războaie, cau
zate de lipsa de dorință a unor anu
mite cercuri de a accepta eliberarea 
popoarelor, au pierit milioane de oa
meni. Putem oare admite ca aceasta 
să se repete și in viitor ? Nu, tova
răși, nu putem. A sosit timpul ca a- 
ceia la care se referă această afirma
ție să înțeleagă un adevăr simplu : 
în timpurile noastre, încercările de a 
înăbuși mișcarea de eliberare a po
poarelor sînt sortite eșecului. Și cea 
mai bună dovadă în acest sens o con
stituie glorioasa victorie repurtată de 
poporul vietnamez în lupta împotriva 
intervenționiștilor străini și acoliților 
lor.

Această victorie încununează lupta

Delegația de partid 
si guvernamentală română 
a depus coroane de flori

MOSCOVA 8 — Corespondentul 
nostru transmite : La 8 mai. delega
ția de partid și guvernamentală a 
României, condusă de tovarășul Paul 
Niculescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și invățămintului, 
care participă la manifestările ce au 
loc în U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului, a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui V. I. Lenin din 
Piața Roșie.

Delegația de partid și guvernamen
tală română a depus, de asemenea. 

eroică Îndelungată a patrioților viet
namezi. Ea este rezultatul folosirii 
iscusite de către ei a diferitelor for
me de luptă — a celei militare, poli
tice și diplomatice. în același timp, 
această victorie este un triumf al so
lidarității de luptă eficiente a țărilor 
socialismului. Ea este, de asemenea, 
o dovadă a importanței politico-mo
rale deosebite a simpatiei și spriji
nului din partea forțelor progresiste 
din lumea întreagă.

în aceste zile pline de bucurie, noi, 
oamenii sovietici, urăm patrioților 
Vietnamului de sud mari succese in 
reconstruirea țării pe baze noi, de
mocratice. Urăm întregului popor fra
te vietnamez înaintarea cu succes pe 
calea unității naționale, a păcii și a 
progresului social.

Putem constata, de asemenea, cu 
satisfacție că lichidarea focarului de 
război în Indochina creează condiții 
pentru asanarea în continuare a at
mosferei internaționale. De pe urma 
acestui lucru va avea de cîștigat des
tinderea internațională, inclusiv, cum 
considerăm noi, destinderea în rela
țiile dintre țara noastră și S.U.A.

Lupta pentru pace continuă, ea nu 
trebuie să cunoască nici opriri, nici 
pauze. Fiecare popor are dreptul să 
trăiască în condițiile unei securități 
și unei păci trainice. Aici nu trebuie 
să existe excepții.

Participanții la Conferința general- 
europeană încheie în prezent elabo
rarea unor documente importante 
care stabilesc bazele unei păci trai
nice în Europa, principiile relațiilor 
pașnice de bună vecinătate dintre 
statele acestui continent și formele 
unei colaborări rodnice, reciproc a- 
vantajoase, dintre ele. Desigur, nu ar 
strica ca această experiență euro
peană să fie folosită într-o formă 
sau alta și de către statele altor con
tinente.

Și, desigur, o importanță tot mai 
mare pentru consolidarea păcii o 
capătă lupta pentru încetarea cursei 
înarmărilor și pentru dezarmare.

în pofida unor eforturi perseveren
te ale U.R.S.S. și altor state socia
liste, care insistă de mult asupra re
ducerii de către state a cheltuielilor 
și pregătirilor militare, în lume con
tinuă cursa înarmărilor de proporții 
fără precedent.

Or, o asemenea acumulare de 
arme, inclusiv a armelor de distru
gere in masă, devine tot mai lipsită 
de sens. Declanșarea unui război ra- 
cheto-nuclear ar duce la nimicirea 
inevitabilă a agresorului însuși, fără 
a mai vorbi de marile pierderi pen
tru multe țări și popoare care nu ar 
fi nici măcar formal atrase în război. 
Este clar, de asemenea, că dezvolta
rea destinderii internaționale nu se 
poate desfășura multă vreme conco
mitent cu amplificarea continuă a 
potențialurilor militare ale statelor, 
perfecționarea și acumularea de arme.

De aceea, nu este suficient să vor
bim despre dezarmare, este timpul să 
se treacă la acorduri concrete cu pri
vire la reducerea preparativelor mi
litare ale statelor, obiectiv spre care 
tinde U.R.S.S.

Tovarăși, ca urmare a politicii de 
pace consecvente și persistente a 
partidului nostru, ca urmare a creș
terii puterii și influenței forțelor so
cialismului mondial, pericolul declan
șării unui nou război mondial a fost 
îndepărtat și noi vom face totul ca 
un asemenea pericol să fie în cele 
din urmă în general lichidat.

Memoria celor care au căzut în 
Marele Război apărînd cauza păcii, 
responsabilitatea și datoria față de 
popor ne obligă să traducem în via
ță politica partidului nostru cu o e- 
nergie sporită, să luptăm pentru o 
pace trainică pe Pămînt U.R.S.S. 
și alte state socialiste vor mer
ge totdeauna și în viitor în pri
mele rinduri ale acestei lupte, care 
este cea mai necesară și cea mai 
nobilă.

Sărbătoarea victoriei nu este numai 
sărbătoarea gloriei noastre în luptă. 
Sentimentele pe care le încercăm as
tăzi sînt împărtășite de sute de mili
oane de luptători pentru independen
ță și libertate, pentru viată pașnică 
de pe toate continentele globului.

Permiteți-mi ca, din însărcinarea 
C.C. al P.C.U.S., Prezidiului Sovietu
lui Suprem și Consiliului de Miniștri 
ale U.R.S.S., să felicit din toată ini
ma pe toți oamenii sovietici și pe 
toți prietenii noștri din străinătate 
cu ocazia marii sărbători a victoriei.

Noi îi felicităm pe veteranii războ
iului, pe eroicii luptători de pe fron
turi, pe partizani și pe luptătorii din 
ilegalitate, pe cei care au muncit cu 
abnegație în spatele frontului, pe 
toți cei care cu sudoarea și sîngele 
lor au apropiat ceasul plin de bucu
rie al victoriei.

îi felicităm pe toți cel care au re
construit satele și orașele distruse, 
care au redresat economia națională, 
care în anii de după război au ridicat 
patria pe noi culmi ale culturii, ale 
progresului tehnico-științific si eco
nomic.

Felicităm eroicul nostru tineret, 
care duce cu cinste ștafeta de luptă 
și de muncă, ștafeta construirii co
munismului primită de la părinți.

Felicităm forțele armate ale țării, 
care apără cu nădejde munca pașnică 
a oamenilor sovietici.

Permiteți-mi ca din toată inima să 
urez fericire fiecărei familii, să urez 
sănătate și succese fiecărui om al 
muncii din țara noastră. Fie ca vilvă- 
taia războiului niciodată să nu atin
gă pămintul nostru !

Slavă poporului sovietic, poporului 
învingător 1

Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, organizatorul și 
inspiratorul tuturor victoriilor noas
tre !

Să fie pace în lumea întreagă ! 
Trăiască comunismul !

o coroană de flori la Mormîntul sol
datului necunoscut, de lingă zidul 
Kremlinului.

La ceremonia depunerii coroanelor 
au participat V. E. Dimșiț. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice. N. I. Savinkin, șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S.. G. A. 
Kiseliov, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.. activiști ai C.C. al 
P.C.U.S.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Gheorghe Badrus, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, și membri ai ambasa
dei române.

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a victoriei asupra fascismu
lui, ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V.I. Drozdenko, a depus, 
joi dimineața, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor sovietici.

în cadrul aceleiași solemnități au 
depus coroane de flori ambasadorii 
Republicii Populare Bulgaria — Ivan 
Abagiev, Republicii Socialiste Ce
hoslovace — Miroslav Sulek, Repu
blicii Democrate Germane — Han» 
Voss, Republicii Populare Mongole 
— Giambyn Niamaa, Republicii 
Populare Polone — Wladislav Voj- 
tasik, Republicii Populare Ungare —

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ZILEI VICTORIEI

In orașele reședință de județ s-au 
desfășurat, joi, adunări festive dedi
cate sărbătoririi a 30 de ani de la 
înfrîngerea fascismului și 98 de ani 
de Ia cucerirea independentei de 
stat a ROmâniei.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
secretari ai comitetelor județene de 
partid, care au subliniat eroismul 
ostașilor români în războiul pentru 
independentă și in luptele pentru a- 
lungarea trupelor hitleriste de pe 
teritoriul tării noastre, Ungariei și 
Cehoslovaciei, importanta contribu
ției României la zdrobirea definitivă 
a fascismului.

★
în cadrul acțiunilor organizate de 

Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, cu prile
jul sărbătoririi zilei de 9 Mai, in să
lile muzeului s-au desfășurat. în a- 
ceste zile. întîlniri ale tineretului cu 
participanti la războiul antihitlerist, 
care au evocat fapte si momente 
memorabile din timpul luptei po
porului român împotriva Germaniei 
naziste. în sălile consacrate eveni
mentelor sărbătorite. în fata docu
mentelor care reconstituie trecutul 
glorios al poporului au avut loc a- 
dunări solemne de înminare a car
netelor de membru al Partidului Co
munist Român si al Uniunii Tine
retului Comunist.

Cercul de istorie al elevilor de la 
Școala generală nr. 11. care isi des
fășoară activitatea sub egida muzeu
lui. a organizat o ședință festivă, 
în cadrul acesteia, 400 de elevi și 
școlari din Capitală au urmărit cu 
deosebit interes evocările unor 
participanti la războiul antihitlerist.

Totodată, muzeul a organizat mi- 
croexpoziții documentare cu teme a- 
decvate la Facultatea de filozofie a 
Universității din București, la clu
bul tineretului din sectorul 4, la li
ceul „I. L. Caragiale".

★
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Manea). In organiza
rea Uniunii scriitorilor din Republi
ca Socialistă România și a Comitetu
lui de cultură și educație socialistă 
al județului Neamț, ieri, la Piatra 
Neamț, a .avut loc Festivalul interna
tional de poezie pentru pace si prie
tenie între popoare. La acest festival, 
organizat în cinstea celei de-a 30-a 
aniversări de la victoria asupra fas
cismului, au participat și au citit din 
lucrările lor poeți din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, România, R. P. Un
gară, U.R.S.S. în continuare, actori 
ai Teatrului tineretului din localita
te, care a găzduit această manifesta
re, au prezentat un recital de poezie 
inspirat din lupta popoarelor pentru 
instaurarea unei păci trainice pe 
planeta noastră.

Scriitorii, participanții la festival 
s-au întîlnit cu tovarășul Stefan Bo- 
boș, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R. Cu acest prilej, oas
peților le-au fost prezentate marile 
realizări obținute în anii construcției 
socialiste pe aceste meleaguri.

Cauza libertății si indepemtentei 
popoarelor este invincibilă!

(Urmare din pag. I)

politică și activitate internațională 
a României socialiste este neabătut 
pusă în slujba țelurilor supreme 
ale păcii și libertății popoarelor, că 
în întreaga lume se bucură de o 
înaltă apreciere eforturile neobosi
te ale partidului și guvernului, ale 
secretarului general al partidului, 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru consolidarea pă
cii, triumful principiilor coexisten
ței pașnice, libertății și conlucrării 
prietenești a tuturor popoarelor.

Experiența luptei pentru victorie 
a ilustrat cu putere rolul popoare
lor ca făuritoare ale istoriei, ale 
propriilor lor destine ; la scara ce
lei mai mari încleștări, s-a dovedit 
că dacă popoarele, forțele demo
cratice acționează unite, ele nu pot 
fi îngenuncheate și înrobite; iși pot 
apăra cu aucces libertatea, inde
pendența și drepturile fundamen
tale, pot impune pacea.

Adevărul că practicile forței și 
amenințării cu forța, presiunile, 
intervențiile militare și agresiunile 
sînt, in cele din urmă, con
damnate eșecului a fost conclu
dent confirmat nu numai de dezno- 
dămîntul celui de-al doilea război 
mondial, dar și de evenimentele 
perioadei postbelice. Izbînzile po
poarelor vietnamez și cambodgian 
în lupta lor eroică, succesele miș
cării de eliberare din ultimele co
lonii de pe pămîntul Africii 
constituie dovezi recente ale in
vincibilității popoarelor care sînt 
hotărîte să nu precupețească nici 
un sacrificiu in lupta pentru liber
tate, independență, autodetermi
nare.

Dezvoltarea istorică subliniază 
astfel ca o concluzie primordială 
necesitatea de a da curs larg, uni
versal afirmării dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpin pe propriile 
destine — căci numai pe această 
bază se poate clădi o pace trai
nică în lume, se poate clădi o nouă 
ordine mondială. în concordanță cu 
principiile dreptului și moralei in
ternaționale — egalitate, indepen
dența și suveranitatea națională, 
neamestecul în treburile interne, a- 
vantajul reciproc.

Cea de-a 30-a aniversare a vic
toriei asupra fascismului are loc 
în condițiile unor adinei schimbări 
intervenite în raportul de forțe pe 
plan mondial ca urmare a întăririi 
forțelor socialismului și libertății, 
progresului și păcii. Sub înrîurirea 
lor, pe arena internațională g-a 
conturat un început de destindere ; 

GyCrgy Biczd. Republicii Democrate 
Vietnam — Nguyen Thana Ha ; în
sărcinați! cu afaceri ad-interim ai Re
publicii Cuba — Jesus Mendizabal, și 
Republicii Vietnamului de Sud — 
Vuong Thanh Sy.

Au luat parte generali ai Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești.

La solemnitate au participat, de a- 
semenea, membri ai Ambasadei Uni
unii Sovietice la București.

în unitățile, instituțiile de învăță- 
mint si cultură ale armatei se des
fășoară. în aceste zile, multiple ac
țiuni politico-culturale consacrate 
zilei de 9 Mai. Militari în termen, 
ofițeri, subofițeri si familiile lor au 
audiat expuneri care au relevat 
semnificația zilei de 9 Mai. patrio
tismul si eroismul ostașilor români, 
s-au întîlnit cu veterani din războ
iul antihitlerist, au vizitat expoziții, 
muzee, monumente si locuri istori
ce. au luat parte la numeroase spec
tacole susținute de brigăzile si for
mațiile artistice ostășești. La rindul 
lor. specialiști ai Centrului de stu
dii si cercetări de istorie si teorie 
militară au prezentat comunicări în 
cadrul sesiunilor științifice organi
zate cu acest prilej, iar studioul ci
nematografic al armatei a prezentat 
gale de filme documentare in uni
tăți militare și instituții.

★
Manifestări pionierești închinate 

dublei aniversări de la 9 Mai au 
avut loc. în aceste zile, in aproape 
toate localitățile patriei.

★
„Istoricii sibieni cinstesc inde

pendența și libertatea României", 
sub acest generic s-a desfășurat joi 
la Sibiu simpozionul organizat de 
Facultatea de filologie și istorie din 
localitate, cu prilejul împlinirii a 30, 
de ani de la victoria împotriva fas
cismului. Cu același prilej a avut 
loc un simpozion organizat de Fi
liala din Sibiu a Academiei Repu
blicii Socialiste România, în cadrul 
căruia au fost evocate momente ale 
luptelor glorioase ale ostașilor ro
mâni și sovietici purtate umăr la 
umăr pentru înfrîngerea definitivă 
a fascismului. Seri literare, adunări 
omagiale și expuneri au găzduit și 
casele de cultură din Sibiu, Mediaș, 
Cisnădie, Agnita. Avrig și căminele 
culturale din numeroase comune ale 
județului.

★
Simpozioane și alte manifestări 

dedicate aniversărilor de la 9 Mal 
au mal avut Ioc la Buzău, Rîmnicu- 
Sărat, Sfîntu-Gheorghe, Tg. Se
cuiesc, întorsura Buzăului, Covasna, 
Tg. Mureș, Sălaj, Calafat, Orșova, 
Ploiești, Brașov, Rupea, Craiova.

★
La Casa de cultură din Timișoara 

a avut loc joi un festival de poezie 
patriotică, dedicat aniversărilor de 
la 9 Mai. Poeți români, germani, ma
ghiari și sîrbi din județul Timiș au 
citit versuri originale închinate os
tașilor români căzuți în războiul 
pentru independență și în cel de-al 
doilea război mondial.

în aceeași seară, pe platoul din 
fața Monumentului ostașului român 
din parcul central al orașului a avut 
loc un spectacol de sunet și lumină, 
desfășurat sub genericul „Eroi au 
fost, eroi sînt încă", închinat fiilor 
poporului român care s-au jertfit 
pentru cucerirea independentei de 
stat a României, in luptele pentru 
apărarea Timișoarei și eliberarea pă- 
mîntulul strămoșesc de trupele fas
ciste.

dar acest curs nou este încă destul 
de fragil ; situația internațională 
comportă încă destule riscuri pen
tru pacea lumii, în aceste condiții 
este imperios necesar ca popoarele, 
luind in mîini proprii cauza păcii, 
să acționeze cu aceeași energie de 
care au dat dovadă in timpul răz
boiului pentru a obține accentuarea 
acestui curs, a asigura destinderii 
un caracter ireversibil, a determina 
stingerea focarelor de conflict, so
luționarea problemelor litigioase pe 
cale politică. Prin conlucrarea acti
vă între state — pe deplin posibilă, 
așa cum a dovedit-o experiența 
coaliției antifasciste — prin mobi
lizarea popoarelor se pot și se im
pun a fi obținute înfăptuirea secu
rității europene — deziderat de 
prim ordin desprins din experiența 
tragică a războiului mondial ; com
pletarea destinderii politice cu des
tinderea militară și lichidarea 
blocurilor ; înfăptuirea dezarmării 
generale, în primul rînd nucleare ; 
întărirea rolului O.N.U. ; instaura
rea unei noi ordini economice și 
politice, bazată pe relații democra
tice. de deplină egalitate între toate 
țările, indiferent de mărime și po
tențial, pe echitate și care să favo
rizeze lichidarea subdezvoltării, 
progresul general al tuturor po
poarelor.

Toate aceste obiective sînt urmă
rite cu perseverentă de România 
socialistă, formează componente e- 
sențiale ale politicii externe a tării 
noastre. Se poate astfel spune că 
există o deplină continuitate între 
lupta poporului român din anii 
războiului antihitlerist dusă în nu
mele țelurilor propriei libertăți și 
a libertății tuturor popoarelor — și 
activitatea internațională a Româ
niei socialiste. Linia generală tra
sată de Congresul al Xl-lea, obiec
tivele înscrise în Programul par
tidului dau expresie hotărîrii de a 
se promova și în viitor această po
litică, pe deplin corespunzătoare in
tereselor poporului român și ale în
tregii omeniri.

In lumea de azi există posibili
tăți depline pentru a face să tri
umfe țelurile pentru care s-au 
jertfit popoarele : pacea. libertatea, 
progresul. Tocmai de aceea, aniver
sarea victoriei asupra fascismului 
răsună ca o vibrantă chemare la
valorificarea acestor 
prin unirea si acțiunea

posibilități, 
tuturor po

poarelor pentru a preîntîmplna un 
nou război, a făuri o lume mai
bună și mal dreaptă, a păcii și 
progresului întregii umanități.

în aceste zile festive — a spus 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
— fiecare om sovietic, fiecare fa
milie, întregul nostru popor retrăieș
te amintirea acelui mai 1945 de neui
tat.

Noi nu am avut nevoie de război, 
dar cînd acesta a început, poporul so
vietic a pornit curajos o luptă pe 
viață și pe moarte împotriva agre
sorilor.

Hitleriștii au lansat Împotriva 
noastră o monstruoasă mașină de 
război. Ei s-au năpustit asupra Uniu
nii Sovietice cu o cruzime nemaiîn- 
tilnită. Aproape patru ani n-au înce
tat luptele, fără precedent prin cru
zimea lor, lupte la care au partici
pat de ambele părți milioane de sol
dați.

O glorie nepieritoare au adus Ar
matei sovietice zdrobirea armatelor 
cotropitorilor lîngă Moscova, apăra
rea Leningradului, eroica epopee de 
la Stalingrad, luptele pentru Cau- 
caz, grandioasa încleștare de la arcul 
Kursk-Orlov, operațiunea Korsun- 
Șevcenkovo, asaltul victorios al 
Berlinului și multe alte operațiuni 
de mare anvergură intrate pentru 
totdeauna în istoria războaielor.

Trecind prin cele mai grele, încer
cări, oamenii sovietici au apărat 
onoarea și independența patriei, cu
ceririle Iul Octombrie, cauza lui Le
nin.

Lupta eroică a poporului sovietic a 
schimbat radical cursul celui de-al 
doilea război mondial. Bătăliile s-au 
desfășurat pe un spațiu vast — de Ia 
Atlantic pînă la Oceanul Pacific, de 
la ghețurile Groenlandei pînă în pus
tiurile africane. Dar principalul tea
tru al acțiunilor militare a fost fron
tul sovieto-german. în fond, aici s-a 
hotărit nu numai soarta poporului 
sovietic, dar și destinul Întregii ome
niri. , . ,Sărbătoarea de astăzi este sărbă
toarea tuturor celor care au partici
pat la marea bătălie împotriva fas
cismului.

Salutînd prezența la adunarea festi
vă a numeroase delegații de partid, 
de stat, militare și obștești din multe 
țări, tovarășul L. I. Brejnev a spus : 
Oamenii sovietici sînt bucuroși să-i 
vadă la ei în această zi pe tovarășii 
lor din lupta împotriva agresorilor 
și asupritorilor hitleriști.

Lupta curajoasă condusă de comu
niștii armatei populare de eliberare 
a Iugoslaviei, faptele de vitejie ale 
armatelor și unităților formate de 
patrioții din Polonia și Cehoslovacia, 
insurecțiile armate din Slovacia, 
România, Bulgaria, lupta de elibera
re a poporului albanez, mișcarea de 
rezistență, acțiunile detașamentelor 
de partizani din Franța, Italia și alte 
țări, lupta ilegalității antifasciste din 
țara dușmanului — toate acestea 
s-au unit in final cu lupta poporului 
sovietic intr-un puternic torent care 
a măturat noroiul brun de oe harta 
Europei.

Zdrobirea fascismului a lăsat o 
urmă adîncă în viața multor popoa
re. a schimbat fata lumii.

Zeci de țări au fost eliberate de 
sub jugul fascist, și-au refăcut in
dependența.

Popoarele Poloniei, Cehoslovacie!, 
Iugoslaviei, Bulgariei șl Ungariei, 
României și Albaniei, Republicii De
mocrate Germane, popoarele Chinei, 
Vietnamului și Coreei de nord au 
căpătat posibilitatea de a alege ca
lea dezvoltării socialiste. A apărut 
sistemul mondial socialist. Viata in
ternațională a început să evolueze 
după legi noi.

Pozițiile forțelor progresiste demo
cratice, iubitoare de pace s-au Întărit 
în întreaga lume. Au crescut pretu
tindeni prestigiul și influența politi
că ale partidelor comuniste. Noi suc
cese în lupta pentru democrație și 
îmbunătățirea situației materiale a 
oamenilor muncii a obținut mișcarea 
muncitorească. încă în primii ani 
postbelici s-a accentuat procesul de 
destrămare a imperiilor coloniale, 
care s-a încheiat cu falimentul co
lonialismului.

în cursul secolului al XX-lea, țara 
noastră s-a aflat de două ori la iz
voarele celor mai mari prefaceri în 
înfățișarea lumii.

Aceasta s-a intimplat în 1917, cînd 
victoria lui Octombrie a anunțat in
trarea omenirii intr-o nouă epocă is
torică. Aceasta s-a intimplat in 1945, 
cind zdrobirea fascismului, la care
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MANIFESTĂRI CONSACRA TE
ZILEI DE 9 MAI

SOFIA — La Sofia a avut loc o 
mare adunare festivă, la care au luat 
parte conducătorii de partid si de 
stat, numeroși locuitori ai capitalei 
bulgare. Despre însemnătatea zilei 
de 9 Mai a vorbit primul secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R.P.B., Todor 
Jivkov. După ce a făcut o amplă 
trecere în revistă a evenimentelor 
din timpul celui de-al doilea război 
mondial, mentionînd rolul hotărîtor 
al Uniunii Sovietice în obținerea 
victoriei finale, precum și contribu
ția importantă la această victorie 
din partea S.U.A., Angliei, Franței 
Si altor țări, vorbitorul a subliniat : 
„9 Mai 1945 a devenit ziua victoriei 
forțelor progresului si umanismului 
asupra reactiunii și obscurantismu
lui".

PARIS. — Președintele Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing, a trecut în re
vistă, joi, trupele aliniate în jurul 
Arcului de Triumf din Paris. El a 
depus o jerbă de flori și a păstrat 
un minut de reculegere la mormîn- 
tul soldatului necunoscut. La ceremo
nie a fost prezent ambasadorul 
României la Paris, Constantin Flitan. 
Miercuri, pe terenul de manevre de 
la Mourmelon, președintele Franței 
a asistat, în prezența a 7 000 de ostași 
și ofițeri, la o amplă evocare a vic
toriei forțelor aliate împotriva Ger
maniei naziste.

Joi dimineața, generalul Marcel 
Bigeard, secretar de stat pe lingă 
ministrul apărării, a participat la o 
ceremonie comemorativă la „Memo
rialul Franței combatante" de la 
Mont-Valericn. El a depus o jerbă 
de flori pe dala de piatră aflată în 
mijlocul poienii în care au fost îm- 
pușcați, sub ocupația nazistă, peste 
5 000 de luptători în Rezistența fran
ceză.

WASHINGTON — Departamentul 
de Stat al S.U.A. a dat publicității, 
joi, o declarație cu prilejul celei

*
Cu prilejul celei de-a 98-a aniver

sări a cuceririi independenței de stat 
a României, in diferite țări au avut 
Ioc un șir de manifestări, in cadrul 
cărora a fost evocată, totodată, și 
contribuția țării noastre la victoria 
asupra fascismului.

La Cairo a avut loc o adunare festi
vă, organizată de Asociația de prie
tenie egipteano-română. Adunarea 
a fost deschisă de Sayed Zaki, 
prim-secretar al Organizației U.S.A, 
a orașului Cairo, președintele A- 
sociației de prietenie egipteano-româ
nă. Cu prilejul zilei de 9 Mai — 
a spus vorbitorul — adresăm un 
cald salut poporului român prie
ten, care, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a străbătut 
în ultimele decenii un drum glorios. 
Sintem convinși că relațiile româno- 
cgiptene, care cunosc o evoluție 
mereu ascendentă. în urma întilniri- 
lor la nivel înalt dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat, 
se vor dezvolta continuu, în inte
resul ambelor popoare, al păcii și 
colaborării internaționale. Despre 
semnificația evenimentelor ’aniversa
te a vorbit colonelul Mircea Caloian, 
atașat militar al României la Cairo.

Plenara C. C. 
al P. C. Finlandez

HELSINKI 8 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Finlandez, consacrată pregătiri
lor pentru cel de-al XVII-lea Congres 
al partidului. A fost examinat pro
iectul de rezoluție a congresului cu 
privire la consolidarea bazelor uni
tății partidului, care urmează să fie 
dezbătut în organizațiile regionale. A 
fost examinat, de asemenea, proiec
tul programului de colaborare a for
țelor democratice din Finlanda.

Sarcinile prioritare ale puterii 
revoluționare din Vietnamul de sud 
— expuse la marele miting din Saigon „Orașul Ho Și Min“

SAIGON „Orașul Ho Și Min“ 8 
(Agerpres). — Peste un milion de 
locuitori ai localității Saigon „Orașul 
Ho Și Min" s-au adunat în fața se
diului Comitetului Administrativ 
Militar al acestui oraș și al zonei 
adiacente Gia Dinh, precum și în 
preajma megafoanelor, cu prilejul 
ceremoniei de prezentare a comite
tului și pentru a saluta eliberarea 
totală a Saigonului și a Vietnamu
lui de sud.

în tribuna de onoare au luat loe 
președintele Comitetului Administra
tiv Militar, generalul Tran Van Tra, 
și ceilalți zece membri ai acestui co
mitet. în cuvintarea pe care a rosti
t-o, generalul Tran Van Tra a arătat 
că prin eliberarea Saigonului victoria 
totală a campaniei „Ho Și Min", din 
ultima fază a războiului, a fost mar
cată chiar în punctul de unde a în
ceput, cu treizeci de ani în urmă, 
războiul sacru de rezistență.

PRINCIPIILE DE POLITICĂ EXTERNĂ AEE CAMBODGIEI
Un articol difuzat de „Vocea Frontului Unit Național 

al Cambodgiei"
PNOM PENH 8 (Agerpres). — „Vo

cea Frontului Unit Național al Cam
bodgiei" a difuzat un articol, in care 
sint expuse principiile de care ur
mează a fi călăuzită această țară in 
domeniul relațiilor internaționale.

Relevînd recunoștința profundă pe 
care poporul khmer o nutrește față 
de popoarele întregii lumi, inclusiv 
față de americanii iubitori de pace 
și dreptate, pentru sprijinul acordat 
luptei de eliberare națională a po
porului cambodgian, precum și pen
tru înalta prețuire acordată victoriei 
mișcării revoluționare populare 
khmere, articolul arată că, atît în 
prezent cît și în viitor, Cambodgia 
va întări legăturile de solidaritate cu 
popoarele din întreaga lume, pentru 
a se sprijini reciproc în lupta contra 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru o reală 
promovare a independenței. păcii, 
democrației, dreptății și progresului 
în lume. 
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de-a XXX-a aniversări a încheierii 
celui de-al doilea război mon
dial. în declarație se aduce un 
omagiu țărilor aliate și altor națiuni, 
milioanelor de oameni care și-au dat 
viața pentru obținerea marii victorii 
asupra fascismului.

LONDRA — Cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a Zilei victoriei asu
pra fascismului, în Marea Britanie 
— țară participantă la coaliția anti
fascistă — au apărut o serie de stu
dii și s-au produs filme consacrate 
marii conflagrații mondiale. Dintre 
acestea, multe se referă la „Bătălia 
Angliei" — perioadă cuprinsă între 
10 iulie și 31 octombrie 1940. în acele 
momente grele, cînd asupra țării 
plana pericolul invaziei naziste, în
tregul popor britanic s-a ridicat la 
luptă, dind dovadă de tenacitate, 
curaj și vitejie.

La „Muzeul imperial al războiului" 
din Londra, unde se păstrează nu
meroase mărturii ale luptei popoare
lor împotriva pericolului fascist, a 
avut loc, în prezența reginei-mame 
Elisabeta, o festivitate consacrată 
celei de-a 30-a aniversări a eliberării 
insulelor Guernsey, Jersey, Sark și 
Alderney, situate in Canalul Mînecii, 
lingă coastele franceze, care au fost 
singurele teritorii britanice ocupate 
de fasciști. De asemenea, s-a des
chis o expoziție în care sint înfăți
șate aspecte din viața insulelor men
ționate sub ocupația nazistă și lupta 
locuitorilor împotriva cotropitorilor.

OSLO — La monumentele din 
Norvegia închinate victoriei împotri
va fascismului au avut loc, joi, ce
remonii consacrate memoriei celor 
care și-au dat viața pentru apărarea 
țării în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Regele Olav al V-lea 
a depus, cu ocazia celei de-a 30-a 
aniversări a victoriei asupra fascis
mului,. o coroană de flori la monu
mentul național de la Palatul Aker- 
shus din Oslo.

*
La Londra, în clădirea Parla

mentului britanic, a avut loc o 
ședință festivă. Președintele gru
pului parlamentar anglo-român, 
James Johnson, a subliniat im
portanța zilei de 9 Mai în is
toria modernă a României, eviden
țiind curajul Ostașilor români în 
războiul de independență din 1877, 
precum și marea contribuție a țării 
noastre la victoria asupra fascismu
lui. Vorbitorul a dat o înaltă apre
ciere politicii de pace și cooperare 
internațională promovate de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La Clubul Ikoyo din Lagos 
a avut loc prezentarea filmelor 
documentare românești „România 
azi", „Poiana Brașov" și „Litoralul 
românesc". Au participat personali
tăți ale vieții politice nigeriene, 
membri ai corpului diplomatic, per
sonalul ambasadei române, ingineri 
și arhitecți români care lucrează în 
Nigeria, un numeros public. Manifes
tarea culturală ..românească s-a bu
curat de un frumos succes.

Plenara C. C. 
al P. S. din Chile

HAVANA 8 (Agerpres). — La Ha
vana a avut loc plenara Comitetu
lui Central al Partidului Socialist din 
Chile care a dezbătut probleme ale 
situației din Chile, ale situației in
ternaționale și o serie de alte pro
bleme. Raportul politic la plenară a 
fost prezentat de secretarul general 
al partidului, Carlos Altamirano. Ple
nara a evidențiat necesitatea creării 
unui front antifascist și a întăririi 
unității dintre socialiști și comuniști.

După ce a transmis prietenilor din 
întreaga lume ai poporului vietnamez 
sincere mulțumiri pentru felicitările 
adresate cu prilejul victoriei luptei 
de eliberare, generalul Tran Van Tra 
s-a referit la sarcinile etapei actuale, 
evidențiind ca obiective prioritare 
menținerea ordinii publice și norma
lizarea vieții cotidiene a populației. 
El a chemat pe toți locuitorii, indife
rent de categoria socială căreia îi 
aparțin, să militeze pentru înțelege
rea națională și edificarea unei vieți 
noi. în context, el a arătat că față 
de cei care au lucrat în fosta admi
nistrație saigoneză puterea populară 
revoluționară se arată indulgentă, 
promovind o politică generoasă și 
umană, întrucit îi consideră victime 
ale politicii de corupție și de scin
dare dusă de inamic. Totodată el a 
arătat însă că vor fi pedepsiți se
ver cei ce se vor arăta ostili revo
luției, păcii, puterii populare și in
dependenței patriei.

„Principiile strategice de durată 
ale Cambodgiei constau în aderența 
la politica de independență, pace, 
neutralitate și nealiniere. Poporul 
cambodgian nu va permite niciodată 
nici unei țâri străine să instaleze 
baze militare în Cambodgia și se o- 
pune cu hotărîre oricărei intervenții, 
subversiuni sau agresiuni străine sub 
orice formă împotriva Cambodgiei. 
Poporul cambodgian nu se va ames
teca niciodată în treburile interne 
ale altor țări și nu va comite acte 
de agresiune sau subversiune împo
triva altor state. Cambodgia va res
pecta principiul conform căruia fie
care națiune este deplin suverană și 
are dreptul să hotărască singură în 
problemele sale interne. Cambodgia 
nouă ădetă ferm la aceste principii 
și va promova relații cu toate țările 
prietene, din apropierea sa sau mai 
îndepărtate" — arată materialul di
fuzat de „Vocea Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei".

CEHOSLOVACIA

Vizita delegației Frontului Unității Socialiste
Depuneri de coroane de flori la monumentele

Comunicat cu privire la vizita în Republica Finlanda 
a ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România

în memoria ostașilor români
PRAGA. — Delegația Frontului U- 

nității Socialiste, condusă de tovară
șul Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a făcut, in 
cursul zilei de joi, o vizită în orașul 
kromerîz, una dintre cele 1 722 lo
calități cehoslovace eliberate de tru
pele române. La Comitetul național 
orășenesc, unde membrii delegației 
au fost salutați de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
primarul orașului, Vlatislav Mhral, 
a exprimat membrilor delegației, în
tregului nostru popor recunoștința 
sinceră a locuitorilor orașului și raio
nului pentru jertfa de sînge dată de 
armata română pentru alungarea co
tropitorilor hitleriști, a evidențiat 
relațiile de prietenie frățească care 
leagă acest oraș morav de Rîmnicu- 
Vilcea, cu care este înfrățit, succe
sele obținute în cele trei decenii de 
viață liberă.

Tovarășul Iosif Banc a mulțumit 
organelor locale de partid și de stat, 
populației Kromerizului pentru mo
dul în care cinstesc memoria fiilor

Conferința pentru securitate și cooperare 
in Europa

A fost adoptat un nou program de lucru
GENEVA 8 (Agerpres). — Comite

tul de coordonare a lucrărilor celei 
de-a doua faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa a 
adoptat, în ședința din 7 mai, un nou 
program de lucru peptru o perioadă 
de patru săptămîni.

La adoptarea acestui program, de
legațiile statelor participante s-au 
pronunțat pentru intensificarea ne
gocierilor în scopul terminării cu re
zultate cît mai bune a celei de-a doua 
faze a conferinței și pentru elabo
rarea unor documente clare și pre
cise care să fie semnate de către 
înalții reprezentanți ai statelor parti
cipante în cadrul celei de-a treia 
faze a conferinței. In acest sens, pe 
baza unor propuneri prezentate de

Convorbiri economice româno-bulgare
SOFIA 8 .(Agerpres). — Angelo 

Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, s-a în- 
tilnit la Russe cu ministrul agricul
turii și industriei alimentare al R.P. 
Bulgaria. Gancio Kristev.

în cadrul convorbirilor care au a- 
vut loc, au fost identificate noi po
sibilități pentru dezvoltarea colabo- 
râ’rirîn domeniile agricultiirii și in
dustriei alimentare, în vederea tra
ducerii în viată a indicațiilor și mă
surilor stabilite cu prilejul întîlniri- 
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Todor Jivkov. 
prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria. Au fost 
semnate Protocolul de colaborare 
tehnico-științifică între cele două mi
nistere pe anul 1975. Protocolul de 
colaborare în ameliorarea soiurilor 
și organizarea producției In legumi
cultura, precum și Programul cadru 
pentru extinderea și diversificarea 
cooperării în domeniile producției a- 
gricole și industriei alimentare pe 
perioada 1976—1980.

★
în încheierea convorbirilor purta

te între delegațiile Ministerului

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 8 (Agerpres). — Generalul 

Abdel Ghani El-Gamassy, viceprim- 
ministru al guvernului egiptean, a 
avut o întrevedere cu Roberto Guyer, 
secretar general adjunct al Națiuni
lor Unite pentru probleme politice 
speciale, aflat în vizită la Cairo. Au 
fost trecute în revistă principalele 
aspecte legate de evoluția situației 
politice din Orientul Apropiat. La 
convorbiri a asistat generalul Enzio 
Siilasvuo, comandantul-șef al forțelor 
de urgență ale O.N.U. în Orientul A- 
propiat.

♦
Ministrul olandez de exte'rne, Max 

van der Stoel, a sosit la Cairo, într-o 
vizită oficială. El va avea întrevederi 
cu premierul țării-gazdâ, Mamdouh 
Salem, și cu secretarul general al Li
gii Arabe, Mahmud Riad.

★
A început evacuarea primelor două 

nave blocate în Canalul Suez. Aceste 
nave sint „Munsterland", cu un de
plasament de 9 300 tone, și „Nord- 
wind", de 8 600 tone — amîndouă sub 
pavilion vest-german. Celelalte 13 
vapoare, aparț.inînd unui număr de 
șapte naționalități diferite, vor fi e- 
vacuate cu 12 zile înainte de data 
prevăzută pentru redeschiderea aces
tei căi navigabile.

OLANDA 
„Săptămînă culturală 

românească"
HAGA 8 (Agerpres). — In ca

drul schimburilor dintre orașe
le infrătite Satu-Mare—Zutphen, 
in Olanda se află o delegație 
română condusă de Romul 
Oros, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular municipal Satu- 
Mare. Cu acest prilej, la Zut
phen s-a organizat o „Săptămi- 
nă culturală românească", in ca
drul căreia au loc spectacole fol
clorice și proiecții de filme ro
mânești. A fost deschisă, de a- 
semenea. o expoziție de fotogra
fii despre tara noastră. La 5 mat 
— Ziua eliberării Olandei — 
delegația română a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor olandezi din rezistenta 
antihitleristă. 

poporului român ce s-au jertfit de
parte de pămîntul străbun pentru a 
aduce libertatea poporului cehoslo
vac. Vorbitorul a înfățișat apoi as
pecte din munca plină de abnegație 
a poporului român, angajat în opera 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Membrii delegației și ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș. în
soțiți de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, au depus 
coroane de flori, cu prilejul Zilei 
eroilor, la monumentele ridicate in 
amintirea ostașilor români care s-au 
jertfit pentru eliberarea orașului 
Kromeriz și împrejurimilor lui.

Această manifestare se adaugă ce
lor care au avut loc în cursul ulti
melor zile, cînd membri ai Ambasa
dei române la Praga și reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat din localitățile Brno, Havlickuv 
Brod, Olomouc, Tachov, Pistav, Ku- 
rim, Humpolec au depus coroane de 
flori Ia monumentele și cimitirele 
ostașilor români.

Olanda și U.R.S.S., s-a efectuat un 
schimb preliminar de vederi asupra 
formei și structurii documentelor fi
nale. Astfel, s-au desprins trei orien
tări principale : alcătuirea uhui sin
gur document, care să fie semnat la 
sfirșit ; semnarea a patru documente, 
corespunzătoare celor patru puncte 
ale ordinii de zi : securitatea, coope
rarea economică, schimburile în do
meniul umanitar și urmările institu
ționale ale conferinței ; semnarea u- 
nui text succint din care să facă parte 
integrantă documentele elaborate in 
diferitele organe de lucru. Opinia 
cvasigenerală este că, oricare ar fi 
forma de prezentare, semnăturile 
trebuie să acopere toate documentele 
adoptate privind cele patru puncte 
ale ordinii de zi.

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
din România și Ministerului Trans
porturilor din Bulgaria, la Sofia a 
fost semnat joi protocolul de colabo
rare pe 1975 și în anii următorului 
cincinal intre România si Bulgaria in 
domeniul transporturilor. Din partea 
română, documentul a fost semnat de 
Traian Dudaș, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, iar din 
partea bill gară de Vasil Țanov, mi
nistrul transporturilor.

GABON

La poalele Munților de Cristal
După ce coboară din Munții de 

Cristal, unde își au obîrșia, cele 
două cursuri de apă Como si Mbei 
se întîlnesc în largul estuar gabo
nez. asemănător unui pinten al o- 
ceanului înfipt în uscat. în 1849, la 
gura acestui estuar, 50 de sclavi e

liberati și-au ridicat modestele lor 
locuințe, iar așezarea au numit-o 
Libreville, adică orașul liber. Dar o- 
rașul n-avea să fie liber decît după 
mai bine de un secol. în august 
1960. cînd Republica Gabon și-a pro
clamat independența. Acest eveni
ment de seamă în viața poporului 
gabonez a constituit începutul unei 
ere noi, de activitate constructivă.

Natura a fost deosebit de darnică 
cu Gabonul. tară mijlocie ca supra
față (267 667 km p) și cu o popu
lație de aproximativ 1 milion de lo
cuitori. Datorită zăcămintelor de
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agențiile de presă transmit:
Ministrul finanțelor al 

României, FIorea Dumitrescu, a 
continuat, joi, întrevederile de lucru 
cu ministrul kuweitian al finanțelor, 
Abdel Rahman Salem Al-Atiki, in ca
drul cărora au fost evidențiate noi 
posibilități de dezvoltare a relațiilor 
dintre cele două țări prietene.

Au fost semnate, cu acest prilej, 
documente privind domeniile de co
operare între România si Kuweit. Mi
nistrul român s-a întilnit, în aceeași 

r zi. cu Abdullah Nafissi. ministrul co
merțului și al industriei al Kuweitu
lui. precum și cu Abdel Mouttaleb 
Abdel Hussein al Kazimi. ministrul 
petrolului, convenindu-se realizarea 
de acțiuni concrete pe linia dezvol
tării cooperării în domeniul petrolu
lui și petrochimiei.

Tailanda și R.P.D. Co- 
rOeană au semnat> I3 Bangkok, un 
acord cu privire la stabilirea de re
lații diplomatice, la nivel de amba
sadă.

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Finlanda, Ahti 
Karjalainen, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a făcut în 
perioada 5—8 mai 1975 o vizită ofi
cială în Finlanda.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a fost primit de președintele 
Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, 
căruia i-a transmis, în numele pre
ședintelui Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
de salut, precum și invitația de a 
face o vizită oficială în România. La 
rindul său, președintele Finlandei a 
transmis un mesaj de salut președin
telui Nicolae Ceaușescu și a acceptat 
invitația cu plăcere. De asemenea, 
ministrul român a fost primit de pri
mul ministru al Finlandei, Kalevi 
Sorsa.

Ministrul român al afacerilor ex
terne, împreună cu persoanele care 
l-au însoțit, au vizitat orașele Hel
sinki si Porvoo.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a avut 
convorbiri oficiale cu ministrul afa
cerilor externe al Finlandei, în ca
drul cărora s-au examinat stadiul 
dezvoltării relațiilor bilaterale și 
unele probleme internaționale ac
tuale.

în spiritul pozitiv care a caracteri
zat contactele dintre România și Fin
landa la toate nivelurile și care a 
fost în mod deosebit întărit prin vi
zita președintelui Urho Kekkonen în 
România în anul 1969 și prin vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Finlanda în anul 1971, ei au reafirmat 
dorința celor două părți de a extinde 
și diversifica relațiile bilaterale în 
toate domeniile.

Abordînd problema comerțului și a 
cooperării economice, miniștrii au că
zut de acord ca autoritățile celor 
două țări, precum și comisia mixtă 
de cooperare economică să acorde 
atenția cuvenită situației actuale a 
relațiilor economice și comerciale și 
să întreprindă măsurile necesare în 
vederea extinderii și diversificării 
relațiilor în aceste domenii. Ei au 
subliniat necesitatea intensificării e- 
forturilor pentru încheierea și sem
narea cît mai curînd a unui nou 
acord de cooperare economică, in
dustrială și tehnico-științifică, a unui 
nou acord comercial pe termen 
lung, precum și a altor acorduri, in 
scopul promovării unei dezvoltări fa
vorabile,’ echilibrate și reciproc avan
tajoase a relațiilor economice.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
față de evoluția colaborării româno- 
finlandeze în domeniile culturii, ar
tei, învățămîntului și turismului.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
convingerea că dezvoltarea normală 
a relațiilor dintre toate statele recla
mă aplicarea scrupuloasă a principii
lor conținute în declarația asupra 
principiilor de drept internațional 
privind relațiile prietenești și coo
perarea dintre state, conform Cartel 
Națiunilor Unite.

Cele două părți au apreciat că si
tuația internațională din epoca noas
tră necesită o participare activă și 
directă a tuturor statelor, indiferent 
de sistemul lor politic și social, de 
mărime sau de potențial economic. 13 
examinarea Si rezolvarea tttttlror 

minereu de mangan, care se ridică 
la 200 milioane tone, Gabonul a reu
șit să se plaseze, în scurt timp, pe 
locul al patrulea în lume la exportul 
acestui minereu. Prospecțiunile pe
troliere au scos la lumină însem
nate cantităti de aur negru — pro
ducția din acest an fiind estimată 
la aproximativ 10 milioane tone — 
iar volumul de gaze naturale ex
ploatate în 1973 a atins 34 miliarde 
mc. Gabonul este cunoscut, de ase
menea. ca un însemnat producător 
de uraniu. Poporul gabonez. urmă
rind valorificarea acestor importan
te resurse, a asigurat ridicarea unui 
număr de obiective industriale. în 
1973 s-a pus prima traversă a căii 
ferate transgaboneze, care va per
mite exploatarea minereurilor de 
fier din regiunea Beling, ca si a e- 
sentelor prețioase de lemn de care 
dispune această tară.

Pășind pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul gabonez de
pune. de asemenea, eforturi însem
nate pentru formarea de cadre na
ționale.

în spiritul politicii sale de strîn- 
să solidaritate cu noile state inde
pendente ale Africii, poporul român 
urmărește cu simpatie eforturile po
porului gabonez pentru propășirea 
patriei sale. între România si Ga
bon s-au stabilit și se dezvoltă re
lații de prietenie și colaborare, vi- 
izita pe care o va face în țara 
noastră ministrul de externe al 
Republicii Gabon. Paul Okzmba 
d'Okwatseque. contribuind la adîn- 
cirea acestor legături, în interesul 
celor două țări și popoare, al cau
zei păcii si colaborării internațio
nale.

A. B.

întrevederi ungaro-ira- 
kiene» Janos Ka<5ar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., a avut joi o în
trevedere cu Saddam Hussein, secre
tar general adjunct al conducerii re
gionale a Partidului Socialist Arab 
Baas, vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Irak, 
care se află într-o vizită oficială în 
R. P. Ungară. în aceeași zi, Saddam 
Hussein a conferit cu Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare. Au fost discutate 
aspecte ale extinderii relațiilor bila
terale, precum și probleme interna
ționale actuale, îndeosebi situația 
din Orientul Apropiat.

Ull aCOfd Privin<^ crearea unei 
întreprinderi comune bulgaro—vest- 
germane „IRION-KAR" pentru co
laborarea în producerea de materia
le si tehnică de transport a fost 
semnat la Stuttgart. 

problemelor privind pacea șî secu
ritatea în lume. Părțile au subliniat 
importanța contribuției țărilor mici și 
mijlocii la consolidarea păcii, justi
ției și securității internaționale, pre
cum și la dezvoltarea prieteniei șl 
cooperării între toate națiunile.

Partea finlandeză a apreciat poli
tica externă a României de dezvol
tare a relațiilor de prietenie cu toate 
statele și contribuția sa activă la În
tărirea păcii și securității interna
ționale.

Partea română a apreciat politica 
activă de neutralitate a Finlandei în 
eforturile ei in folosul păcii și dez
voltării cooperării prietenești inter
naționale.

Cei doi miniștri au salutat cu satis
facție progresele înregistrate la con
ferința pentru securitate si coope
rare în Europa și rezultatele pozi
tive în pregătirea documentelor re
feritoare la principiile care trebuie 
să guverneze relațiile reciproce între 
statele participante, la alte probleme 
legate de securitate în Europa, la 
cooperarea în domeniile economic, 
științific și tehnologic, al mediului 
înconjurător, la cooperarea în dome
niul umanitar și alte domenii, pre
cum și la urmările institutionale ale 
conferinței. Ei au exprimat hotărîrea 
guvernelor lor de a acționa împreună 
cu celelalte state participante în 
scopul obținerii unor rezultate clare 
și general acceptate la faza finală a 
conferinței, la nivelul cel mal înalt, 
la Helsinki. Ei și-au exprimat încre
derea că aceste rezultate vor aduce o 
contribuție hotărîtoare la întărirea 
păcii, încrederii și securității în Eu
ropa și în lume.

Avînd în vedere legătura indisolu
bilă dintre securitate și dezarmare, 
cei doi miniștri de externe au subli
niat importanta deosebită de a se 
acționa pentru dezarmarea generală 
și completă. Ei au apreciat că nego
cierile actuale pentru dezarmare tre
buie să acorde prioritatea cuvenită 
eliminării armelor de distrugere în 
masă, și în special armelor nucleare. 
Miniștrii au exprimat intenția guver
nelor lor de a depune eforturi deo
sebite pentru succesul conferinței 
statelor-părți la tratatul de neproli- 
ferare a armelor nucleare, pentru 
examinarea modului de aplicare a 
prevederilor tratatului, care s-a des
chis de curînd la Geneva.

Ei au subliniat importanța pe care 
o are îngustarea continuă a ariei 
geografice de acces a armelor nuclea
re, prin scoaterea unor regiuni cît 
mai întinse de sub amenințarea aces
tor arme, întărită prin garanții fer
me de securitate acordate de către 
puterile posesoare de arme nucleare, 
în acest context, ei au subliniat uti
litatea studiului în curs de elaborare, 
în urma inițiativei finlandeze, în ca
drul Organizației Națiunilor Unite, 
referitor la zonele denuclearizate, în 
vederea realizării acestui obiectiv.

Cei doi miniștri au salutat Înce
tarea luptelor în Indochina, care a 
deschis perspectiva păcii si dezvol
tării independente a popoarelor din 
această regiune, în conformitate cu 
propria lor voință, fără nici un a- 
mestec din afară. Ei și-au exprimat 
speranța că popoarele sud-vielnamez 
șt cambodgian vor putea acum să-și 
consacre eforturile reconstrucției ță

De pretutindeni
• EFECTUL BUME

RANG. „Cambio 16“ — una 
din cele mai populare reviste 
spaniole — a fost suspendată pe 
motivul că, într-un grupaj de 
articole, a scos în evidență con
tradicția dintre declarațiile ofi
ciale privind așa-numita „des
chidere politică" și măsurile 
represive din ultimul timp. Po
trivit revistei, din februarie și 
pînă în mai, au fost arestate, din 
motive politice, 744 de persoane, 
dintre care 276 sint studenți și 
profesori. „Cambio 16“ a mai 
fost suspendată pe timp de trei 
săptămîni în luna martie. Ca 
urmare a acestei măsuri, tirajul 
a crescut de la 140 000 la 250 000 
exemplare. Va avea și noua sus
pendare efectul unui bumerang?

• O OPERĂ A PATO
SULUI REVOLUȚIONAR. 
„Marele soăre al iubirii" este 
titlul unei opere a compozitoru
lui militant italian Luigi Nono, 
care evocă, prin intermediul u- 
nor texte de Marx, Lenin, 
Brecht, Gramsci, Dimitrov, Er
nesto Che Guevara etc., revolu
ția rusă din 1905 șl Marea Re
voluție din Octombrie, insurec
ția muncitorească antifascistă de 
la Torino din 1943, lupta eroică 
a poporului vietnamez, mișcări
le de eliberare din Africa și A- 
merica Latină. Țesătura melodi
că, străbătută de reliefurile u- 
nor vestite imnuri revoluționa

Primul ministru al Gu
vernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, Fidel Castro> 
s-a întilnit cu senatorul democrat 
nord-american George McGovern, 
aflat în vizită la Havana. La întîl- 
nire au participat Carlos Rafael Ro- 
driguez, viceprim-ministru, și consi
lierii care îl însoțesc pe senator. Pri
mul ministru Fidel Castro, împreună 
cu senatorul american au vizitat 
diferite obiective agro-zootehnice din 
apropiere de Havana.

Un proiect de lege pri
vind ordinea publică a fost 
adoptat de Camera Deputatilor ■ 
Italiei. Proiectul, care urmează să 
fie supus aprobării Senatului, pre
conizează apărarea statului demo
cratic si combaterea recrudescentei 
criminalității. 

rilor lor și progresului lor economic 
și social, în deplină libertate.

Ambele părți și-au exprimat con
vingerea că problema cipriotă tre
buie rezolvată pe cale pașnică, in 
conformitate cu rezoluțiile pertinente 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
respectindu-se năzuințele și interese
le fundamentale ale tuturor ciprtoți- 
lor, în cadrul unui stat liber, unitar, 
independent și nealiniat. Ei au a- 
preciat reluarea negocierilor, la Viena, 
între conducătorii celor două comu
nități, în prezența secretarului gene
ral al Organizației Națiunilor Unite.

Examinind situația actuală din 
Orientul Mijlociu, cei doi miniștri 
și-au exprimat convingerea că o pace 
justă și durabilă în această parte a 
lumii va trebui realizată in confor
mitate cu rezoluțiile pertinente ale 
Consiliului de Securitate al Organi
zației Națiunilor Unite, reclamind 
îndeosebi retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, soluționarea 
problemei poporului palestinean în 
conformitate cu drepturile sale legi
time, precum și garantarea dezvoltă
rii independente a fiecărui stat din 
această zonă în condiții de deplină 
securitate. Ei au apreciat necesare 
reluarea conferinței de la Geneva și 
folosirea tuturor mijloacelor politice 
și diplomatice în vederea soluționă
rii grabnice a acestui conflict.

Ambele părți au subliniat impor
tanța creșterii rolului Organizației 
Națiunilor Unite în reglementarea 
problemelor internaționale, în crea
rea unor condiții mai bune pentru 
promovarea cooperării, păcii și secu
rității în lume și în asigurarea unei 
vieți demne tuturor popoarelor și 
națiunilor. în acest context, ei au 
subliniat utilitatea rezoluțiilor adop
tate de Adunarea Generală a Orga
nizației Națiunilor Unite, în urma 
unei inițiative românești, în vederea 
realizării acestui obiectiv.

Referindu-se la situația economică 
internațională, cei doi miniștri au 
subliniat hotărîrea guvernelor lor de 
a-și uni eforturile cu ale altor state, 
pentru a contribui la instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, bazate pe justiție și deplină 
egalitate în drepturi, care să asigure 
fiecărui stat posibilitatea dezvoltării 
sale economice independente, suve
ranitatea și controlul asupra resur
selor sale naționale, participarea la 
cooperarea internațională și accesul 
la realizările științei, industriei și 
tehnologiei moderne.

Cei doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele schimbu
lui de păreri avut, apreciind că a- 
ceastă vizită va contribui la dezvol
tarea legăturilor de prietenie și coo
perare dintre România și Finlanda. 
Ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România a exprimat 
ministrului afacerilor externe finlan
dez mulțumiri pentru primirea prie
tenească și ospitalitatea de care s-a 
bucurat, împreună cu persoanele care 
Hau însoțit, in timpul vizitei sale în 
Finlanda.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a invitat 
pe ministrul afacerilor externe al 
Finlandei să facă o vizită oficială in 
România, împreună cu soția, invita
ția a fost acceptată cu plăcere.

re, are ca laitmotiv tema glo
rioasei Comune din Paris. Ope
ra, a cărei premieră a avut Ioc 
recent, pe scena Scalei din Mi
lano, în ciuda opoziției cercuri
lor de dreapta, se bucură, după 
cum relevă presa italiană, de un 
strălucit succes, atestînd, o dată 
în plus, viabilitatea artei anga
jate.

•GAZON DIN PLAS
TIC. Se pare că a sosit timpul 
ca renumitul gazon englezesc 
să-și schimbe și el înfățișa
rea. Și astfel, in cunoscutul parc 
londonez St. James a fost întins 
primul... gazon din plastic. Mă
sura a fost impusă de faptul că 
iarba veritabilă nu este atît de 
rezistentă ca cea din plastic, iar 
refacerea gazonului natural ne
cesită cheltuieli mari, deoarece 
in Anglia... călcatul pe iarbă nu 
este interzis.

• ZAHĂR CONTRA ȚI
ȚEI. în curînd, materiile prime 
tradiționale, țițeiul și cărbunele, 
vor avea un serios concurent 
în... zahăr. Firma britanică Tate 
& Lyle, care a inițiat experiențe 
în acest domeniu^ recomandă 
pentru viitor folosirea zahărului 
în industria detergenților, a ma
selor plastice și farmaceutică. în 
sudul Angliei se produce de pe 
acum un detergent pe bază de 
zahăr. El prezintă marele avan
taj că nu este deloc poluant.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a avut într-un spital din Pe
kin o întrevedere cu Christopher 
Soames, vicepreședintele Comisiei 
C.E.E., și cu Edmund P. Wellenstein, 
director general pentru problemele 
relațiilor externe al Comisiei C.E.E. 
Au luat parte Ciao Kuan-hua, minis
trul de externe al R. P. Chineze, șl 
alte oficialități din țara-gazdă, infor
mează agenția China Nouă.

A încetat din viață Abra
ham FiSCher, unul din conducă
torii Partidului Comunist din Africa 
de Sud. Condamnat la închisoare pe 
viață în 1965, împreună cu alți lideri 
ai P. C. din Africă de Sud, Abraham 
Fischer a fost eliberat la 10 martie 
anul acesta pentru a-și putea îngriji 
sănătatea grav zdruncinată din cauza 
regimului la care fusese supus în în
chisoare.

Puternicele inundații din 
vestul și nordul Iranului au provocat 
importante pagube materiale, cîteva 
persoane pierzindu-și viața.


