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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

< la adunarea festivă din CapitalăDragi tovarăși și prieteni.Cetățeni ai României socialiste,Poporul român sărbătorește, împreună cu forțele progresiste și popoarele iubitoare de pace de pe toate continentele, împlinirea, la 9 mai anul acesta, a trei decenii de la marea victorie epocală obținută de popoarele Uniunii Sovietice, de țările coaliției antihitleriste, de forțele de eliberare națională și antifasciste, inclusiv de poporul nostru, asupra Germaniei hitleriste, a fascismului în general, victorie care a marcat o eră nouă în istoria omenirii. (Aplauze 
puternice, prelungite). Doresc, cu acest prilej, să vă adresez dumneavoastră, întregului nostru popor, odată cu salutul călduros al Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, al guvernului, precum și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări de noi succese. (Aplauze 
prelungite, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").Măreața izbindă de acum 30 de ani în cea mai grea și crîncenă încleștare militară din cîte a cunoscut pînă atunci omenirea a demonstrat cu putere forța invincibilă a primului stat socialist, precum și faptul că atunci cind popoarele se ridică cu hotă'rîre la luptă împotriva cotropitorilor, pentru apărarea independenței și suveranității naționale, a cuceririlor lor .revoluționare, ele pot învinge orice dușman, își pot apăra și asigura dezvoltarea liberă și independentă. (Aplauze puternice).Sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, măreața victorie asupra fascismului au dat un puternic impuls forțelor de eliberare socială și națională,, au deschis calea unor profunde transformări revoluționare, a afirmării dreptului popoarelor de a fi deplin stă- pîne pe bogățiile naționale, de a se dezvolta liber și independent, corespunzător intereselor și năzuințelor proprii.Omenirea nu va uita niciodată uriașele sacrificii și jertfele popoarelor Uniunii Sovietice care au dus greul războiului, jertfele celorlalte țări ale coaliției antihitleriste, acțiunile forțelor de eliberare națională din zeci de state care au contribuit la obținerea Victoriei asupra fascismului. (A- 
plauze puternice).

Poporul român are marea satisfacție de a se fi găsit . în ultimele 8 luni ale războiului alături de armatele sovietice și celelalte forțe antifasciste, de a-și fi adus contribuția activă la în- frîngerea Germaniei hitleriste, la marea victorie asupra fascismului — ceea ce i-a creat posibilitatea de a-și făuri o viață nouă, independentă. (A- 
plauze puternice, 
prelungite).Dragi tovarăși și prieteni,Aniversînd 30 de ani de la victoria asupra fascismului. este bine să ne reamintim de împrejurările care au dus ța cel de-al doilea război mondial, să tragem toate învățămintele și să ne exprimăm hotărîrea fermă de. a face totul pentru a împiedica un nou război, pentru a asigura colaborarea între popoare și pacea pe planeta noastră. Cel de-al doilea război mondial este rezultatul direct al politicii imperialiste de dominație și asuprire a altor popoare, de reîmpărțire a lumii în sfere de influență. Această politică s-a reflectat în mod pregnant în aspirațiile Germaniei hitleriste la dominația mondială. Dacă fascismul a reprezentat dictatura celor mai reacționare forțe ale claselor exploatatoare, hitlerismul a reprezentat, totodată, cea mai brutală formă de subjugare, dominare și asuprire a altor popoare.După cum se știe, pentru realizarea scopurilor sale de dominație. Germania hitleristă a recurs la

teoria rasei superioare, dezbinînd forțele progresiste pe plan națio-, nai și învrăjbind și dezbinînd popoarele pe plan internațional. Politica de expansiune imperialistă a început cu încălcarea tratatelor și acordurilor, cu nesocotirea norme-, lpr de drept internațional, trecînd apoi la cotropirea unor țări mici — primele fiind Austria, Cehoslovacia, Polonia și, puțin mai tîrziu, România — precum și la atacul asupra popoarelor din vestul și nordul Europei, inclusiv asupra Franței și Angliei.Datorită politicii de cedare și chiar de trădare a intereselor naționale promovate de cercurile conducătoare dintr-un șir de state ale Europei din acea vreme, inclu

siv din România, ocuparea și subjugarea de către Germania hitleristă a altor popoare nu au întîlnit o ripostă fermă, hotărîtă. Viața a demonstrat că acordurile de la Mun-. chen, toate tratatele și acordurile încheiate cu Germania hitleristă nu numai că nu au frînat politica de agresiune a nazismului ci, dimpotrivă, au constituit o încurajare în realizarea țelurilor acestuia de cotropire și dominație a altor popoare. Popoarele europene și de pe alte continente au plătit foarte scump politica de concesii, miopia și trădarea unor, cercuri conducătoare din acel timp.Aservindu - și cea mai mare parte a țărilor europene, Germania hitleristă, încâlcind în mod brutal Pactul de neagresiune cuUniunea Sovietică, a trecut la declanșarea războiului împotriva primei țări a socialismului. în acest război agresiv s-a angajat, de asemenea, Italia și au fost atrase și alte țări europene mai mici. La țîndul său, Japonia a dezlănțuit atacuri și războiul de cotropire împotriva unui mare rfpmăr de țări asiatice. Scopul acestui război criminal pornit de puterile fasciste din Europa și Asia era lichidarea cuceririlor democratice ale popoarelor, impunerea dominației asupra lumii, înrobirea tuturor națiunilor.Odată cu atacarea Uniunii Sovietice, cursul războiului, al evenimentelor internaționale în general, a luat o nouă întorsătură, du- 

cînd la formarea coaliției antihitleriste cuprinzînd toate continentele, căpătînd un caracter mondial și o orientare fermă împotriva politicii de dominație imperialistă a Germaniei fasciste, pentru salvarea omenirii de robia fascistă.După cum se știe, timp de a- proape patru ani, Uniunea Sovietică, glorioasa sa Armată Roșie, ducînd greul războiului, dînd dovadă de un eroism înălțător, au provocat puternice înfrîngeri armatelor fasciste, au repurtat victorii de însemnătate mondială. In războiul de apărare a patriei dus de popoarele sovietice s-au demonstrat forța și superioritatea orîn- duirii socialiste, faptul că popoarele care își apără independența și "cuceririle revoluționare nu pot fi învinse de nici o forță din lume.Amploarea bătăliilor desfășurate de Uniunea Sovietică împotriva Germaniei hitleriste reiese și din faptul că pe frontul sovieto- german au fost nimicite sute de divizii germane și scoși din luptă circa 10 milioane soldați hitleriști. în. aceiași timp, popoarele sovietice au pierdut peste 20 milioane militari și civili, au suferit uriașe pagube materiale, mari distrugeri de orașe și sate, de construcții industriale și agricole. Iată de ce, acum, la a 30-a aniversare a victoriei asupra fascismului, trebuie să spunem cu tărie că jertfele uriașe ale popoarelor Uniunii Sovietice au fost hotărîtoare în în- frîngerea Germaniei hitleriste, au salvat nu numai Uniunea Sovietică, ci și popoarele Europei și alte popoare ale. lumii de dominația hitleristă, de robia fascistă. 
(Aplauze puternice).Așa cum am mai menționat, o contribuție importantă la zdrobirea Germaniei hitleriste au adus-o și celelalte țări ale coaliției antihitleriste. Este cunoscut faptul că Marea Britanie s-a aflat timp de mai bine de un an singură în război cu Germania hitleristă, depunînd un efort considerabil pentru apărarea teritoriului patriei sale, cît și pentru înfrîngepea trupelor germane de pe continentul african. La rîn- dul lor, Statele Unite ale Americii au angajat puternice forțe militare în Extremul Orient în lupta pentru zdrobirea militarismului japonez, contribuind, de asemenea, cu
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
și altor conducători de partid 
și de stat le-au fost conferite 
medalii jubiliare ale II. R. S. S.

si R.S. Cehoslovace->
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republioii 
Socialiste România, a fost distins cu 
Medalia iubiliară ..30 de ani de la 
victoria in Marele Război pentru A- 
părarea Patriei 1941—1945". cu in
scripția ,.participant la război", in
stituită de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a Zilei Vic
toriei.

Aceeași distincție — Medalia ju
biliară ..30 de ani de la victoria în 
Marele Război pentru Apărarea Pa
triei 1941—1945“. cu inscripția 
..participant la război" — a fost 
acordată tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășilor Emil Bodnaraș. Manea 
Mănescu, Petre Lupu. Gheorghe Ra
dulescu. Leonte Răutu. Vasile Vil- 
cu, Stefan Voitec. Iosif Banc. Mihai 
Dalea. Mihai Gere.

Medalia .,30 de ani de la victoria 
în Marele Război pentru Apărarea 
Patriei 1941—1945“ a fost acordată-

★
In cadrul unei- solemnități care a 

avut loc în ziua de 9 Mai. tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, i-a fost înminată „Medalia 
comemorativă cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a Insurecției na
ționale slovace, insurecției din mai 
a poporului ceh. eliberării Ceho
slovaciei de către armata sovietică".

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ceho
slovacia și a Comitetului Central al 
Frontului Național al Cehilor și 
Slovacilor. Medalia comemorativă a 
fost înminată de ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, Miroslav Sulek.

Aceeași distincție a fost conferită 
tovarășului Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 

Cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de ambasadorul Uniunii Sovietice, V. I. Drozdenko, 
și de ambasadorul R. S. Cehoslovace, Miroslav Sulek
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tovarășilor Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Gheorghe Cioară. Lina Cio- 
banu. Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas. Paul Niculescu, Gheorghs 
Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Virgil Trofin, Io
sif Uglar. Ilie Verdet. Stefan An
drei. Miu Dobrescu. Nicolae Giosan, 
Ion Iliescu. Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilinet. Mihai Telescu. loan Ursu, 
Richard Winter.

Distincțiile au fost înmînate în ca
drul unei solemnități, care a avut 
loc la sediul Comitetului Central al * 
Partidului Comunist Român. în ziua 
de 9 Mai, de ambasadorul extraor
dinar si plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București. V. I. Droz
denko.

In timpul solemnității au rostit 
cuvintări ambasadorul V. I. Droz
denko si tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae- Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid si de 
stat s-au întreținut, apoi. într-o 
atmosferă caldă, prietenească, cu 
ambasadorul Uniunii Sovietice.

C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului.

La solemnitate au fost de fată to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Gheor
ghe Cioară. Lina Ciobanu, Emil 
Drăgănescu. Janos Fazekas. Petre 
Lupu. Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană. Ion Pățan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu. Leonte Răutu, 
Iosif Uglar. Ilie Verdet. Ștefan 
Voitec. Stefan Andrei, Mihai Dalea, 
Nicolae Giosan. Vasile Patilineț, 
loan Ursu.

în timpul solemnității, ambasado
rul Miroslav Sulek și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit alocu
țiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid si de stat 
s-au întreținut, apoi. într-o atmosfe
ră caldă, prietenească, cu ambasado
rul Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația

Partidului Congolez al Muncii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. .se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineața, delegația Partidului Con
golez al Muncii, condusă de Jakob 
Okandza, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Comisiei Planu
lui a C.C. al P.C.M., care face o vi
zită in țara noastră.

La intrevedere au participat tova
rășii Ion Pățan, membru al Comiter 
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, Mihai Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

Erau prezenți George Bucquette, 
membru al C.C. al Partidului Con
golez al Muncii, Gregoire Bella, coor
donator al Comisiei Planului a C.C. 
al Partidului Congolez al Muncii, 
membri ai delegației, Barthelemy 
M'Bouma, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Populare Congo 
la București.

Conducătorul delegației congoleze 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie din 
partea președintelui Partidului Con
golez al Muncii și al Republicii 
Populare Congo, Marien N’Gouabi, 
în care se exprimă hotărîrea de a 
dezvolta relațiile de prietenie, cola
borare și cooperare dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Oaspetele a adresat. totodată, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un căl
duros salut și cele mai bune urări din 
partea președintelui Marien N’Gouabi 
și a soției sale, precum și profunde 
mulțumiri pentru atenția acordată 
personal de șeful statului român pro
movării pe multiple planuri a rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
partide și țări, pentru sprijinul acor
dat de poporul român în opera de 
prefaceri socialiste înfăptuită de po
porul congolez, în realizarea obiecti
velor sale de dezvoltare economică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit cordial pentru mesajul pri
mit și a rugat pe conducătorul dele
gației ca, la înapoierea in patrie, să 
transmită din partea sa și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintelui Ma
rien N’Gouabi și soției sale, un cald 
salut, cele mai bune urări de succes 
poporului congolez in dezvoltarea e- 
conomică a țării, pe calea progresu
lui social.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție evoluția raporturilor de 
colaborare statornicite intre partidele, 
țările și popoarele noastre, in spiri
tul înțelegerilor convenite de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Marien 
N’Gouabi. In acest context, s-a sub
liniat în deplin consens necesitatea 
de a se stabili in continuare măsuri 
concrete pentru transpunerea inte
grală în viață a acordurilor și celor-
(Continuare in pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)potențialul lor militar Ia desfășurarea întregului război antifascist. Un moment însemnat al războiului l-a constituit, după cum se știe, debarcarea trupelor anglo-ame- ricane în vestul Europei, în vara anului 1944. Considerăm că merită subliniat, de asemenea, cu acest prilej, rolul remarcabil al luptei de rezistență antifascistă dusă de popoarele Iugoslaviei, care încă din 1941 s-au ridicat cu un eroism legendar împotriva fascismului, pentru apărarea patriei și dezvoltarea ei pe o cale nouă, aducînd astfel o contribuție de mare preț la victoria asupra Germaniei hitleriste, a fascismului. (Aplauze puternice).Este necesar de subliniat, de asemenea, contribuția Franței, a puternicei mișcări de rezistență din Franța — care a jucat un rol important în luptă împotriva Germaniei hitleriste — precum și a mișcărilor de rezistență antifascistă din toate țările cotropite de hitleriști care, într-o măsură mai mare sau mai mică, au participat la înfrîn- gerea ocupanților hitleriști, fiind prezente în ziua victoriei cu un aport de seamă la eliberarea țărilor lor și la zdrobirea definitivă 
a fascismului.Un rol de seamă în înfrînge- rea fascismului a avut marele popor chinez, care a desfășurat lupte grele împotriva militarismului japonez, a adus o contribuție importantă la înfrîngerea acestuia, precum și la victoria generală.’ .Trebuie subliniată, de asemenea, lupta desfășurată de poporul coreean, de poporul vietnamez și alte popoare din Asia, precum și de pe alte continente, și care a reprezentat un aport însemnat la obținerea victoriei.Se poate, într-adevăr, spune că în marele front antifascist s-au înregimentat zeci și zeci de popoare hotărîte să-și apere libertatea și independența, să contribuie la înfrîngerea Germaniei și a Japoniei militariste, care aspirau să domine și să asuprească întreaga omenire.în multe țări, lupta împotriva fascismului s-a împletit strîns cu cea pentru eliberare socială și națională, cu lupta pentru cucerirea și apărarea libertăților democratice.Iată de ce putem afirma că, prin am'ploarea și caracterul său, lupta desfășurată în cel de-al doilea război mondial împotriva fascismului a reprezentat cea mai puternică unire a popoarelor, a forțelor progresiste, democratice, din cîte a cunoscut omenirea. Tocmai această uriașă coaliție mondială în lupta pentru libertatea și independența popoarelor, pentru apărarea dreptului lor de a fi stăpîne în propria țară a avut rolul hotărîtor în desfășurarea evenimentelor istorice, a întregului curs al războiului, a asigurat victoria asupra celui mai periculos dușman al civilizației umane, deschizînd calea marilor transformări revoluționare care au avut loc după aceea. (Aplauze puter
nice).Dragi tovarăși și prieteni,Poporul român sărbătorește Ziua Victoriei cu mindria patriotică de a-și fi adus contribuția activă la lupta împotriva fascismului, atît în anii premergători războiului, cît și prin participarea cu întregul său potențial material și uman la marile bătălii pentru zdrobirea mașinii de război a Germaniei. în ultimele 8 luni ale războiului în Europa, România a luptat cu toate forțele sale împotriva hitlerismului, fiind un participant activ la înfrîngerea fascismului, la obținerea victoriei isto
rice din mai 1945. (Aplauze pre
lungite).La a XXX-a aniversare a răs

turnării dictaturii militaro-fascis- te și a dominației Germaniei hitleriste am înfățișat pe larg lupta Partidului Comunist Român, a forțelor revoluționare, antifasciste și democratice din țara noastră împotriva fascismului și războiului și de aceea nu mă voi mai referi acum la toate acestea. Trebuie să subliniez însă, și de această dată, ceea ce evenimentele au demonstrat cu putere, și anume că lipsa de unitate a clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice, cît și împrejurările internaționale din anii premergători celui de-al doilea război mondial, nu au făcut posibilă împiedicarea instaurării dictaturii militaro-fas- ciste în România și a subjugării țării noastre de către Germania hitleristă. Nu trebuie să uităm niciodată politica trădătoare, antinațională a cercurilor celor mai reacționare ale burgheziei și moșierimii române, rolul trădător al Gărzii de Fier — agentura hitlerismului în România — care au adus mari daune poporului nostru, intereselor sale naționale. După cum se știe, guvernul de dictatură militaro-fas- cistă antonesciană și al Gărzii de Fier a dezlănțuit o teroare sălbatică împotriva Partidului Comunist Român, a celorlalte partide și forțe antifasciste, democratice, a chemat armatele hitleriste în țară, transformînd România într-un stat ocupat, într-o bază de aprovizionare a Germaniei hitleriste cu petrol, cereale și alte produse folosite de aceasta în războiul împotriva Uniunii Sovietice. în aceste împrejurări, guvernul de dictatură militaro-fascistă. trădînd interesele poporului, a acceptat rușinosul Dictat de la Viena și a a- runcat țara în războiul nedrept, antinațional, alături de Germania hitleristă, împotriva Uniunii Sovietice. Este bine să ne reamintim acum de toate acestea pentru a nu ierta niciodată pe aceia care au pătat onoarea și cinstea poporului român, aducînd atît de mari daune intereselor sale naționale. (Vii aplauze).Marele merit al Partidului Comunist Român, al mișcării revoluționare muncitorești din România, al mișcării noastre antifasciste este acela că s-au ridicat întotdeauna cu hotărîre la luptă împotriva fascismului și a războiului antisovie- tic. După cum se știe, încă din prima zi a războiului, partidul nostru a chemat forțele democratice naționale, întregul popor să se opună prin toate mijloacele războiului antisovietic, să saboteze mașina de război fascistă și să lupte pentru ieșirea din războiul dus, alături de Germania hitleristă, împotriva Uniunii Sovietice, pentru alăturarea armatei noastre, a întregului popor armatei Uniunii Sovietice, celorlalte forțe ale coaliției antihitleriste împotriva Germaniei naziste.în documentul difuzat de Comitetul Central al P.C.R. la 8 iulie 1941, în împrejurările istorice grave prin care trecea atunci țara. Partidul Comunist din România cerea maselor „să intre în lupta 
pentru alungarea ocupanților fas
ciști din țară și pentru doborirea 
bandei fasciste a generalului An
tonescu". „Soldați! români — chema partidul nostru — trebuie să treacă 
de partea Armatei Roșii și să întoar
că armele împotriva ocupanților 
fasciști și a clicii dominante de tră
dători care au prefăcut țara într-o 
colonie germană și au aruncat-o 
în acest război tîlhăresc". în Declarația Uniunii Patrioților apărută în „România liberă" din 8 august 1943, partidul comunist lansa inițiativa formării „Comitetului național de luptă pentru eliberarea țării", făcînd apel „la toate or
ganizațiile politice și patriotice și 
la membrii acestora de a trece pes
te deosebirile care sînt de ordin 
secundar, față de catastrofa na

țională iminentă, și de a accepta 
propunerea Partidului Comunist 
Român, ca singura soluție salva
toare și a porni Ia o acțiune coor
donată a tuturor forțelor naționa
le". Aceste chemări și apeluri ale Partidului Comunist Român au găsit un profund ecou în rîndurile maselor populare, ridicîndu-le și organizîndu-le la luptă, au determinat unirea tuturor forțelor înaintate ale țării în frontul patriotic antifascist. Stau mărturie despre poziția partidului nostru, a clasei muncitoare, a poporului român nu numai documentele vremii. dar și comuniștii și luptătorii antifasciști arestați, torturați și împușcați încă în primele luni ale războiului, actele de sabotare a mașinii de război fasciste, acțiunile de partizani, precum și activitatea gărzilor patriotice, care au jucat un rol important în realizarea actului istoric de la 23 August 1944. Ocupația hitleristă, participarea țării la războiul împotriva U- niunii Sovietice au făcut să crească tot mai puternic ura și revolta maselor populare contra cercurilor reacționare burghezo-moșierești, ale dictaturii militaro-fasciste, împotriva ocupanților hitleriști.Această eroică luptă a poporului a fost plătită cu grele suferințe, cu jertfe și sacrificii, cu vieți - le a zeci și sute de mii de oameni; au avut loc numeroase procese, a- restări, condamnări și asasinate în masă, pogromuri, deportări și execuții fără judecată. în anii 1940—■ 1944 aproape 11 000 de persoane învinuite de activitate politică antifascistă au fost arestate, judecate sau condamnate. Alături de verdictele care însumau zeci de mii de ani de închisoare, temniță grea sau muncă silnică pe viață, au fost pronunțate peste 300 sentințe de condamnare la moarte, din care 72 au fost executate.Imediat după declanșarea războiului antisovietic, a fost organizat un adevărat pogrom împotriva forțelor antifasciste, în cursul căruia, la Iași, au fost asasinate peste 2 000 de persoane. în anul 1943, în ghetourile și lagărele create pe teritoriul sovietic vremelnic ocupat au fost internați circa 50 000 de cetățeni ai țării noastre. într-u- nul din acestea, la Rîbnița, hitle- riștii au masacrat, în martie 1944, 52 de comuniști și antifasciști români. în perioada ocupației hor- thysto-hitleriste, aproape 170 000 de cetățeni din Ardealul de nord au fost trimiși la muncă forțată în Germania sau în lagăre de concentrare, iar dintre aceștia peste 100 000 au fost uciși.înfruntînd prigoana și teroarea sălbatică, Partidul Comunist Român a reușit ca, odată cu desfășurarea activității de sabotare a mașinii de război, să treacă la unirea forțelor muncitorești antifasciste, a tuturor forțelor democratice naționale. Constituirea- Frontului Unic Muncitoresc, precum și colaborarea cu celelalte forțe democratice, cu diferite cercuri ce se pronunțau pentru ieșirea din război și alăturarea la coaliția anti- hitleristă, inclusiv cu ofițeri și cadre din comandamentele superioare ale armatei, iar în ultima perioadă cu cercurile palatului și cu regele, au creat condițiile interne favorabile trecerii la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste și lichidarea ocupației Germaniei hitleriste.Totodată, situația internațională se dezvolta în mod favorabil, ca urmare a marilor victorii obținute de Uniunea Sovietică, a succeselor celorlalte țări ale coaliției antihitleriste, care dădeau lovituri grele dușmanului pe diferite fronturi, în același timp, un rol important a avut debarcarea trupelor anglo- americane pe coasta de vest a Europei, precum și intensificarea luptei generale a popoarelor împotriva cotropitorilor fasciști.în aceste condiții interne și in

ternaționale, Ia 23 August 1944 a fost organizată insurecția națională armată antifascistă și antiim- perialistă, care a dus la înfăptuirea actului istoric al răsturnării dictaturii militaro-fasciste și a deschis în fața poporului român o eră nouă, de dezvoltare econo- mico-socială, de luptă pentru apărarea independenței naționale, de făurire a unei vieți noi. (Aplauze 
puternice, prelungite).După înfăptuirea insurecției, poporul român, armata sa s-au alăturat cu toate forțele Uniunii Sovietice, Armatei Roșii, celorlalte țări din coaliția antihitleristă, trecînd la luptă hotărîtă pentru lichidarea armatelor hitleriste din țară, pentru eliberarea deplină a teritoriului patriei, participînd activ la războiul antifascist pînă la obținerea victoriei totale împotriva Germaniei naziste.în războiul împotriva Germaniei hitleriste, România a mobilizat și a trimis pe front 37 de divizii, diferite unități de artilerie antiaeriană, de aviație și marină, școli militare. Efectivul total al trupelor române participante la războiul antifascist s-a ridicat la aproape 540 mii oameni. Cot la cot cu glorioasele armate sovietice, ostașii români au luptat eroic, timp de aproape trei luni, pentru alungarea trupelor hitleriste și horthys- te de pe teritoriul țării și apoi au continuat timp de peste 5 luni acțiunile militare dincolo de hotarele țării, luînd parte cu toate forțele la luptele pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la încheierea victorioasă a războiului în Europa. (Aplauze 
puternice, prelungite). Zecile de mii de ostași români care și-au dat viața în luptele duse pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, mormintele lor împrăștiate pe pă- mîntul acestor țări vor evoca de-a pururi spiritul de jertfă al armatei noastre, constituie o expresie elocventă a solidarității internaționale manifestate de poporul nostru față de cauza libertății naționale a acestor popoare, pentru salvarea lor de sub dominația hitleristă și fascistă. (Vii aplauze). Analele războiului consemnează faptul că un regiment motorizat român care sprijinea ofensiva trupelor sovietice a pătruns pe teritoriul Austriei, iar unele unități militare române de căi ferate, drumuri și poduri au participat la refacerea și întreținerea liniilor și instalațiilor de telecomunicații de la Viena și alte localități austriece.Pentru curajul și vitejia dovedite pe cîmpul de luptă, peste 300 000 de militari români au fost decorați cu ordine de război sovietice, cehoslovace, ungare, și românești. Eroismul în luptă al armatei române și-a găsit expresia și în citarea a numeroase unități și mari unități prin ordine de zi ale comandamentului român, prin ordine șl comunicate de război sovietice, precum și alte documente ale Comandamentului Frontului 2 Ucrainean și ale unor mari unități ale armatei sovietice cu care unitățile militare române au cooperat în lupta antifascistă.O pagină memorabilă în marea cronică a războiului antifascist a fost înscrisă de voluntarii care au constituit pe teritoriul Uniunii Sovietice marea unitate militară „Tu- dor Vladimirescu" — căreia ulterior, printr-un ordin al Comandamentului Suprem Sovietic, i s-a atribuit și denumirea Debrețin, în amintirea eroismului de care a dat dovadă în luptele pentru eliberarea acestui oraș — precum și divizia „Horia, Cloșca și Crișan". (A- 

plauze puternice). Ne amintim, totodată, cu mîndrie de elanul și entuziasmul tineretului care, la chemarea partidului, a plecat voluntar pe front pentru a participa la lupta împotriva Germaniei hitleriste.

în același timp, întreaga economie românească a fost pusă în slujba luptei pentru eliberarea țării și zdrobirea definitivă a fascismului. Contribuția economică a României la înfrîngerea Germaniei hitleriste s-a cifrat cu mult peste un miliard de dolari (în valuta a- nului 1938), ceea ce echivalează cu cel puțin de patru ori veniturile bugetului României din anul 1937— 1938. O grăitoare expresie a eforturilor extraordinare pe care clasa muncitoare și întregul popor român le-au depus pentru sprijinirea frontului antihitlerist o constituie și faptul că petroliștii au reușit să mărească în intervalul septembrie 1944 — mai 1945 de circa 3 ori producția de petrol, punînd la dispoziția atît a armatei române, cît și a armatei sovietice cantități tot mai însemnate de combustibili și lubrifianți.Numai cifrele, datele nu spun însă totul despre importanța deosebită a victoriei insurecției naționale armate antifasciste și anti- imperialiste din România. Ieșirea României din războiul antisovietic și alăturarea sa Uniunii Sovietice, coaliției antihitleriste au avut o importanță deosebită în desfășurarea evenimentelor militare în Balcani, deschizînd calea spre zdrobirea rapidă a armatelor hitleriste din această zonă, contribuind la accelerarea victoriei celorlalte popoare. Stau mărturie în această privință atît declarațiile din acea vreme, cît și desfășurarea evenimentelor înseși.Astfel, în mesajul din 9 iunie 1945, I. V. Stalin menționa că România a participat „activ Ia 
zdrobirea Germaniei hitleriste". în discursul în fața Conferinței de pace de la Paris, în 1946, șeful delegației sovietice, V. M. Molotov, 
arăta : „România a fost un stat care 
prin măsuri hotărite s-a eliberat de 
regimul fascist al lui Antonescu, s-a 
alăturat aliaților și s-a lepădat prin 
aceasta de rolul rușinos de slugă a 
Germaniei hitleriste, croindu-și un 
drum nou in rîndurile aliaților. 
Alături de noi, de trupele aliate, 
noua Românie democratică a dus 
apoi lupta • pentru zdrobirea lui 
Hitler, a adus in această luptă sa
crificii și meritele poporului român 
în această privință sînt recunoscute 
de noi toți". De asemenea, A. I. Vîșinski, reprezentantul U- niunii Sovietice la Conferința de pace de la Paris, spunea : „La 23 
August 1944, cind nu erau incă evi
dente perspectivele dezvoltării 
viitoare a evenimentelor și cind 
soarta Germaniei hitleriste era de
parte de a fi clară, România a dat 
politicii sale externe o întorsătură 
hotărîtoare. România a încetat 
complet operațiile militare contra 
Uniunii Sovietice pe toate teatrele 
de război, a încetat războiul contra 
Națiunilor Unite, a rupt relațiile 
cu Germania și sateliții săi, a in
trat in război alături de statele 
aliate împotriva Germaniei... Prin 
aceasta, România a acordat un 
ajutor Națiunilor Unite și în pri
mul rînd Uniunii Sovietice, care, 
mai mult decît alte țări, a tre
cut prin greutățile atacurilor mi
litare ale Germaniei și ale sateliți
lor ei".Trebuie relevat, de asemenea, faptul că, chiar a doua zi după victoria insurecției, la 24 august 1944, postul de radio al Angliei SDunea : „Prin ieșirea României 
din luptă, întregul edificiu al na
zismului din Balcani începe să se 
năruie, consecințele pentru între
gul mers al războiului sînt incal
culabile", iar ministrul de externe al Marii Britanii, A. Eden, declara în septembrie 1944 în Camera Comunelor că „România a dat un 
ajutor substanțial cauzei aliaților", iar deputatul laburist Ivor Thomas, argumentînd necesitatea de a .se acorda calitatea de cobelige- rantă României, declara, în ianuarie 1945, că : „România este a pa- 

1 tra țară din punct de vedere al

efectivelor trimise pe front împo
triva Germaniei".Sînt multe declarații ale oamenilor de răspundere și mdlte comentarii ale presei țărilor aliate din acea vreme. Sînt multe fapte care atestă cu putere că poporul român nu a avut nimic comun cu războiul împotriva Uniunii Sovietice și a aliaților, că odată cu victoria insurecției armate s-a alăturat cu toată forța și hotărî- rea 'Uniunii Sovietice, Națiunilor Unite, luptînd cu abnegație pentru zdrobirea Germaniei hitleriste, a fascismului. Are o deosebită importanță ca acum, cînd, după trei decenii, evocăm marea epopee a istoriei înscrisă de popoare în cel de-al doilea război mondial, să punem cu toată claritatea în evidență realitățile, să înfățișăm întregul efort pe care l-au depus popoarele, marile jertfe pe care le-au dat forțele înaintate ale omenirii pentru înfrîngerea fascismului și apărarea libertății. In a- cest context este necesar să înfățișăm cu toată obiectivitatea științifică și contribuția pe care forțele progresiste, democratice, poporul român au adus-o la marea victorie asupra fascismului. (Aplauze 
puternice).Fără îndoială că în cartea de aur a istoriei poporului nostru vor fi înscrise cu litere de foc marile jertfe de sînge, bărbăția, dîr- zenia dovedite în acele împrejurări grele de forțele progresiste, de poporul român, în frunte cu clasa muncitoare și partidul ei comunist. în acele împrejurări, Partidul Comunist Român s-a dovedit la înălțimea misiunii sale istorice de continuator demn al tradițiilor de luptă pentru libertate și neatîrnare, pentru progresul poporului nostru. (Aplauze prelun
gite).în cartea de aur a istoriei vor rămine, de asemenea, înscrise de-a pururi luptele comune ale armatelor române și sovietice, jertfele și sîngele vărsat în comun atît pentru eliberarea deplină a României, cît și pentru înfrîngerea definitivă a fascismului. în această luptă s-au pus bazele trainicei și indestructibilei prietenii dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice, care. în noile condiții istorice ale edificării societății socialiste și comuniste, s-au ridicat pe o treaptă superioară, transformîn- du-se într-o puternică alianță și rodnică colaborare în toate domeniile de activitate. (Aplauze puter
nice, prelungite).Printr-o coincidență fericită, poporul român sărbătorește Ia 9 Mai și Ziua proclamării independenței naționale, victorie obținută cu 98 de ani în urmă. La marea sărbătoare a acestei duble victorii — a eliberării și a cuceririi independenței — doresc să exprim încă o dată omagiu și recunoștință fierbinte tuturor luptătorilor comuniști, antifasciști, ostașilor armatei noastre care s-au jertfit în lupta împotriva fascismului, pentru progres, libertate și fericirea întregului nostru ponor. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Consider ca o datorie de onoare să aducem, de asemenea, prinosul de recunoștință și omagiul nostru popoarelor Uniunii Sovietice, glorioșilor ostași sovietici care și-au vărsat sîngele pentru eliberarea țării noastre, în lupta împotriva Germaniei hitleriste, a fascismului. (Aplauze puternice, înde
lungate).Aducem, de asemenea, omagiu popoarelor și ostașilor țărilor aliate, tuturor forțelor antifasciste, luptătorilor din toate țările care s-au jertfit pentru salvarea omenirii de robia fascistă, pentru asigurarea libertății și independenței popoarelor. (Aplauze puternice, pre
lungite). Fie ca această măreață aniversare să constituie un puternic îndemn pentru intensificarea 

luptei comune în vederea împiedicării unei noi conflagrații, evitării repetării grozăviilor celui de-al doilea război mondial, pentru promovarea unei politici pol în lumea contemporană, care să asigure dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, la adăpost de orice agresiune, apărarea cuceririlor progresiste, democratice ale tuturor popoarelor, respectarea dreptului lor de a-și făuri viitorul corespunzător voinței și aspirațiilor lor vitale, instaurarea pe planeta noastră a unei lumi mai drepte și mai bune. (Aplauze îndelungate).Dragi tovarăși,Poporul nostru sărbătorește a XXX-a aniversare a victoriei asupra fascismului în împrejurările u- nui puternic avînt în muncă pentru înfăptuirea înainte de termen a planului cincinal 1971—1975, pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI- lea.în anii care au trecut de la eliberare, de la victoria asupra fascismului, în România au avut loc puternice transformări revoluționare în toate domeniile activității economico-sociale. De la orîndui- rea burghezo-moșierească la epoca făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate au fost parcurse, prin lupte de clasă revoluționare, sub conducerea Partidului Comunist Român, mai multe etape istorice. A fost lichidată orînduirea burghezo-moșierească, au fost lichidate cu desăvîrșire clasele exploatatoare, a triumfat pe deplin socialismul atît la orașe, cît și la sate, s-au generalizat relațiile de producție socialiste în toate sectoarele vieții economico-sociale. Dintr-o țară cu economie slab dezvoltată, predominant agrară, România s-a transformat într-o țară industrial-agrară în plină dezvoltare. S-au dezvoltat puternic învățămîntul, știința, cultura — factori primordiali în progresul societății omenești, în făurirea noii orînduiri socialiste și comuniste. Succese remarcabile au fost obținute în ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor — țelul suprem al politicii partidului, al o- rînduirii socialiste însăși. (Aplau
ze puternice).înfăptuirea cu succes, înainte de termen, a actualului cincinal asigură ridicarea țării noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare economico- socială, mareînd trecerea la o etapă superioară a societății socialiste românești, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării spre societatea comunistă. (Aplauze puternice).S-au produs schimbări fundamentale în structura socială a țării. Clasa muncitoare își îndeplinește în cele mai bune condiții rolul istoric de clasă conducătoare a societății socialiste. Creșterea forței sale numerice și a conștiinței sale revoluționare dă o perspectivă superioară rolului clasei muncitoare în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al XI-lea. Țărănimea a devenit o clasă cu totul nouă, proprietară în comun asupra mijloacelor de producție, participantă activă, în strînsă a- lianță cu clasa muncitoare, la făurirea noii orînduiri sociale. Putem spune că alianța dintre clasa muncitoare și țărănime constituie chezășia de granit a victoriei ferme a socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice, pre
lungite). Un rol tot mai important în întreaga operă de dezvoltare econo- mico-socială a țării îl are intelectualitatea, ale cărei rînduri cresc necontenit și care își aduce o contribuție de seamă, în colaborare cu clasa muncitoare și țărănimea, la dezvoltarea societății socialiste. Toate celelalte categorii sociale, întregul popor urmează neabătut
(Continuare în pag. a III-a)
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Adunarea festivă din Capitală Cu prilejul zilei de 9 Mai

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu și ceilalți tovarăși 
din conducerea de .partid și de stat 
au participat, vineri după-amiază, la 
adunarea festivă din Capitală, or
ganizată de Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste și Co
mitetul municipal București al 
P.C.R. cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la victoria asupra fascismu
lui și a 98 de ani de la cucerirea 
independenței de stat a României.

...Este ora 17,00. Ovații și urale 
prelungi, însuflețite salută sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalți conducători ai partidului 
și statului.

Participanții scandează, minute 
în șir, „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu — P.C.R.". Sînt reafir
mate cu putere sentimentele de 
dragoste, stimă și recunoștință față 
de secretarul general al partidului, 
de devotament și nețărmurită încre
dere în Partidul Comunist Român, 
care s-a situat cu fidelitate ne
dezmințită. in decursul întregii sale 
existențe, in fruntea luptei pentru 
neatîrnare, pentru libertatea deplină 
a patriei și a poporului, pentru so
cialism, care a slujit și slujește cu 
abnegație aspirațiile de indepen
dență, pace și progres ale omenirii.

In această atmosferă entuziastă, 
in prezidiul adunării festive iau loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț. Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan. Ion Ioniță. Vasile 
Patilineț și Ioan Ursu, Mihai Ma
rinescu și Angelo Miculeseu, vice- 
prim-miniștri ai guvernului. Con
stantin Pirvulescu, Gheorghe Stoica, 
Alexandru Sencovici. Ion Popescu- 
Puțuri, vechi militanți ai mișcării 

comuniste și- muncitorești din țara 
noastră, general de armată in re
zervă Iacob Teclu, președintele Co
mitetului organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist, gene
ralii de armată in rezervă C. Vasi- 
liu Rășcanu și Dumitru Dămă- 
ceanu, general-colonel in rezer
vă Radu Niculescu-Cociu și ge- 
neral-locotenent in rezervă Marcel 
Mihăilescu, foști comandanți de 
mari unități în războiul antihitle
rist, general-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor. general-maior Gheorghe Go- 
moiu. adjunct al ministrului apără
rii naționale, secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei, ge- 
neral-locotenent Vasile Milea. șeful 
de Stat Major al gărzilor patriotice, 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Virgil Teodorescu, 
președintele Uniunii scriitorilor. 
Radu Voinea. rectorul Institutului 
politehnic București, Eroii Muncii 
Socialiste Aneta Diaconu. maistru 
la întreprinderea „Tricodava", și Ma
rin Ionită. strungar la întreprinderea 
de pompe, Nicu Constantin, direc
torul întreprinderii de mașini grele, 
Carol Dina, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea „23 
August", Ilie Bologa, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de utilai chimic „Grivita ro
șie", Tudor Bălan, maistru la în
treprinderea „Semănătoarea".

în sală sînt prezenti membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
si ai guvernului, conducători de in
stituții centrale si organizații ob
ștești. veterani ai mișcării comunis
te si muncitorești, ai lUDtei antifas
ciste din tara noastră, activiști de 
partid si de stat, generali si ofițeri 
superiori. nersonalităti ale vieții 
noastre științifice și culturale. oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

între invitați se află șefii misiu
nilor dinlomatice acreditați la Bucu
rești. atasati militari și alti membri 
ai cornului diplomatic.

Iau parte delegația militară sovie

tică. condusă de general-colonel 
G. I. Abaturov, prim-loctiitor al 
inspectorului principal al Ministe
rului Apărării al U.R.S.S.. si dele
gația militară portugheză. în frunte 
cu generalul de brigadă Octavio De 
Carvalho De Figueiredo, directorul 
general al Instrucției trupelor teres
tre.

Prin intermediul transmisiei di
recte a posturilor noastre de radio 
si televiziune, la adunare participă, 
practic. întreaga tară, care 'trăiește 
cu profundă emoție si intensă min- 
drie patriotică această zi de glo
rioasă aniversare.

Pe fundalul scenei Sălii Palatului 
Strălucește, in reflexe aurii, data o- 
magială „9 Mai 1975". încadrată de 
lauri. Sint înscrise, de asemenea, 
datele jubiliare „1945“ si „1877". care 
evocă cele două mari momente săr
bătorite. momente mereu vii în con
știința si sufletul poporului român. 
Steaguri roșii Si tricolore isi înge
mănează faldurile.

în deschiderea adunării răsună a- 
cordurile Imnului de stat al Republi
cii Socialiste România.

Cuvîntul inaugural este rostit de 
tovarășul Gheorghe Cioară, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei, 
care a spus :

îmi face o deosebită cinste ca. în 
numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor Capitalei, să salutăm cu 
profundă stimă și înaltă considerație 
pe secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat.

Adresăm, în același timp, un salut 
cordial oaspeților de peste hotare, 
precum și membrilor cornului diplo
matic prezenti la această adunare.

Vă rog să-mi permiteți, stimați to
varăși. ca. în numele dumneavoastră, 
să adresez tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a lua cu
vîntul la adunarea festivă de astăzi.

în aclamațiile participanții or, în en
tuziasmul și însuflețirea generală, a 
luat cuvîntul tovarășul HiCOiUC
Ceaușescu. AmpIa cuvîn?re a 
secretarului general al partidului_ a 
fost urmărită cu deosebită atenție, 
fiind subliniată in repetate rinduri 
cu îndelungi aplauze, urale și ovații.

Adunarea s-a Încheiat într-o at
mosferă vibrantă. Sub cupolă răsună 
aclamații înflăcărate :'„Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — România".

Cinstind memoria celor căzuți pen
tru realizarea idealului independenței 
naționale, a comuniștilor și antifas
ciștilor, a tuturor celor care au dat 
jertfa supremă pentru victoria asu
pra fascismului, pentru apărarea su
veranității și independenței patriei, 
cetățenii țării. întreaga noastră na
țiune și-au reafirmat, în această zi 
solemnă, hotărîrea de a înfăptui ne
abătut politica internă și externă a 
partidului, de a munci neobosit, U- 
măr la umăr, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, tineri 
și vîrstnici, pentru îndeplinirea isto
ricelor hotărîri adoptate de Congresul 
al XI-lea al P.C.R., a Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

★

în încheierea adunării festive con
sacrate împlinirii a 30 de ani de la 
victoria asupra fascismului și a 98 
de ani de la cucerirea independentei 
de stat a României a fost prezentat 
un spectacol omagial.

Programul, cuprinzînd cîntece șl 
versuri închinate Zilei Victoriei de 
la 9 Mai 1945 și luminosului act al 
cuceririi independentei de stat — 
creații ce slăvesc patria, partidul și 
ponorul nostru, marile realizări pe 
calea vieții noi. a societății socialiste 
multilateral dezvoltate — a fost viu 
și îndelung aplaudat de întreaga a- 
sistență.

Interpreților le-a fost oferit un cdș 
cu flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

DEPUNERI DE COROANE DE FLORI
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 

de la victoria asupra fascismului și 
a 98 de ani de Ia cucerirea indepen
denței de stat a României, vineri di
mineața au avut loc solemnități în 
cadrul cărora au fost depuse coroane 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monumentul 
eroilor sovietici din Capitală.

La solemnități au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu. 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Nicolae Gio
san. Ion Ioniță. membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, ai Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, ge
nerali activi și în rezervă, foști co
mandanți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au participat, de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Pe platourile din fața monumente
lor. gărzi militare au prezentat ono
rul.

în acordurile Imnului eroilor, au 
fost depuse coroane de flori din par
tea secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului 

Republicii Socialiste România. • Mi
nisterului Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne, Comitetului 
municipal București al P.C.R. și Con
siliului popular. Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Con
siliului U.A.S.C.R., Comitetului foș
tilor luptători antifasciști din Româ
nia. Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist, din 
partea unor mari întreprinderi in
dustriale din Capitală.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane din partea corpului diplomatic.

Pionierii au depus jerbe de flori.
La Monumentul eroilor luptei pen

tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

La Monumentul eroilor sovietici au 
fost intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România. Au participat ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko, atașatul militar și alți 
membri ai ambasadei.

După solemnitatea depunerii co
roanelor. cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere și au primit, 
apoi, defilarea gărzilor de onoare.

★

în aceeași zi. la Cimitirul militari
lor britanici căzuți pe teritoriul tării 
noastre în lupta împotriva fascismu
lui au fost depuse coroane de flori 
din partea președintelui Republicii So

cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, cor
pului diplomatic. Ministerului Apă
rării Naționale si Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al județu
lui Ilfov.

La solemnitate au participat Stefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Emil Drăgănescu și An
gelo Miculeseu, vîceprim-miniștri ai 
guvernului, Constantin Stătescu, se
cretar prezidențial si al Consiliului 
de Stat, Constantin Drăgan. pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Il
fov. miniștri, generali și ofițeri su
periori, alte persoane oficiale.

Au luat parte Jeffrey Charles Pe
terson, ambasadorul Marii Britanii 
la București, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați în România, ata
șați militari, membri ai corpului di
plomatic. ,

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

După ceremonia de depunere a 
coroanelor, asistenta a primit defila
rea companiei de onoare.

♦
Tot cu prilejul zilei de 9 Mai au 

fost depuse coroane de flori la Ci
mitirul militar de la Ghencea. la 
cimitirele eroilor sovietici din Jilava 
și Herăstrău, Ia tponumente și cimi
tire ale ostașilor români și sovietici 
din țară. (Agerpres)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)politica internă și externă a partidului nostru ce corespunde pe deplin intereselor sale vitale. (Vii 
și îndelungi aplauze).S-a întărit și s-a omogenizat națiunea noastră socialistă, care capătă. noi caracteristici esențiale. Ca rezultat al politicii naționale marxist-leniniste a partidului, de asigurare a deplinei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, toți cetățenii patriei se bucură de drepturi egale, participă activ la întreaga activitate economico- socială, la conducerea societății socialiste, ceea ce constituie o chezășie puternică a triumfului orîn- duirii comuniste în România. 
(Aplauze puternice).S-au dezvoltat puternic orîn- duirea noastră socialistă, statul socialist. Perfecționarea relațiilor de producție socialiste, măsurile luate pentru îmbunătățirea activității tuturor organelor de stat, crearea cadrului organizatoric corespunzător participării active a maselor populare la conducerea societății duc la creșterea rolului statului în organizarea și conducerea, pe baza planului național unic, a întregii activități econo- mico-sociale. Se dezvoltă puternic democrația socialistă în procesul făuririi conștiente, de către poporul însuși, a destinelor sale — acesta fiind un factor important în edificarea noii orînduiri socialiste. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Partidul se îngrijește neabătut de întărirea capacității de apărate a patriei, de dotarea și pregătirea de luptă și politică a forțelor noastre armate, pornind de la faptul că atîta timp cît există imperialismul, forțe reacționare, se menține și pericolul unui nou război și este, deci, necesar să se ia toate măsurile de pregătire a țării pentru apărarea împotriva oricărei agresiuni, pentru salvgardarea independenței și a cuceririlor revoluționare ale întregului popor. 
(Aplauze puternice). Armata noastră își dezvoltă puternic colaborarea cu armatele țărilor socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia, cu armatele celorlalte țări socialiste, ale altor state prietene.Toate succesele remarcabile obținute de poporul nostru în făurirea noii orînduiri sociale demonstrează cu putere justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, care se călăuzește neabătut, în întreaga sa activitate, după concepția revoluționară materia- list-dialectică și istorică, după âtotbiruitoarea învățătură marxist- leninistă. (Aplauze puternice). A- ceste succese atestă faptul că partidul nostru, îndeplinindu-șî rolul de forță politică conducătoare a societății, aplică în mod corespunzător adevărurile generale la condițiile concrete din țara noastră, asigurînd neabătut mersul înainte al României pe calea făuririi noii orînduiri sociale. Sîntem ferm hotărîți să facem totul și în viitor pentru a întări rolul statului socialist, rolul con- 'ducător al partidului în toate domeniile de activitate, unitatea și forța sa — în aceasta constînd garanția tuturor succeselor noastre viitoare, garanția făuririi comunismului ! (Aplauze puter
nice. prelungite; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").Cea mai bună cinstire a acelora care s-au jertfit pentru victoria de acum 30 de ani, cea mai măreață sărbătorire a victoriei asupra fascismului constau în luarea angajamentului de a face totul pentru a asigura înfăptuirea neabătută a Programului partidului — Carta fundamentală politi- cp-ideologică ce orientează partidul și întregul popor și luminează calea pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre co
munism. (Aplauze prelungite ; 
urale. Se scandează ..Ceaușescu— 
P.C.R.“). Avem în fața noastră o perspectivă minunată. Dispunem de toate condițiile pentru a transpune, în faptă acest minunat program avem un popor care muncește cu abnegație, hotărât să-și făurească în mod conștient propriul său viitor comunist. Iată 

de ce avem deplina încredere că, în condiții de pace, vom înfăptui prevederile planului de dezvoltare economico-socială a României pină în 1980 și în perspectivă pînă în 1990, vom asigura triumful societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, vom trece la edificarea celei mai drepte societăți din lume — societatea comunistă. (Aplauze puternice, pre
lungite).Dragi tovarăși,Sărbătorirea a 30 de ani de Ia victoria asupra fascismului are loc în împrejurări cînd în viața internațională se produc profunde transformări revoluționare, sociale și naționale, precum și în raportul de forțe mondial.în acești 30 de ani, socialismul a triumfat în noi state din Europa, Asia și America, formîndu-se sistemul socialist mondial, care reprezintă o puternică forță economică și politică, ce joacă un rol tot mai important în viața internațională, în lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neocblonialismulili, pentru o politică de pace și colaborare între toate popoarele. Noi și noi state se pronunță pentru trecerea pe calea socialismului. în acești 30 de ani, prin lichidarea dominației coloniale, s-au creat zeci , și zeci de noi state independente care își afirmă cu tot mai multă putere voința de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a-și făuri o viață nouă, liberă, de sine stătătoare.Se poate spune că sîntem în ajunul lichidării definitive a colonialismului, că se deschid perspective minunate în lupta pentru abolirea politicii imperialiste de dominație și dictat, a neocolonia- lismului, a oricăror forme de inegalitate și subjugare a altor popoare, pentru promovarea unei politici de colaborare și pace internațională. (Vii aplauze).Caracteristica principală a a- cestor schimbări care au loc în lume o constituie afirmarea cu putere a voinței maselor populare de pretutindeni, a popoarelor, de a fi stăpîne pe destinele lor, de a-și făuri viața așa cum doresc, fără nici un amestec din afară. Ne aflăm, de fapt, într-o nouă fază a crizei generale a sistemului capitalist, ale cărui contradicții se ascut necontenit și care nu mai reușește să soluționeze marile probleme pe care le ridică lumea contemporană.Viața, evenimentele demonstrează cu putere că viitorul aparține noii orînduiri sociale, dezvoltării libere și independente a națiunilor, lichidării cu desăvîrșire a vechii politici, că viitorul aparține politicii de prietenie și colaborare egală între toate națiunile lumii. (Aplauze puternice). Drept rezultat al schimbărilor u- riașe produse pe plan internațional, în raportul mondial de forțe, s-au făcut pași pe calea destinderii și colaborării între state. Trebuie să spunem însă că politica de destindere nu se află decît la început, că în lume sînt încă multe conflicte, probleme nesoluționate, mai există forțe imperialiste reacționare care pot pune în pericol cuibul destinderii, pacea și securitatea internațională.Acum, cînd sărbătorim 30 de ani de la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, de la victoria asupra fascismului, trebuie să fim conștienți că asigurarea unei păci trainice, garantarea securității tuturor națiunilor sînt nemijlocit legate de întărirea solidarității și intensificarea luptei hotărîte a tuturor forțelor progresiste, antiim- perialiste, a tuturor popoarelor iubitoare de pace» (Aplauze puter
nice). Nu trebuie să uităm nici un moment cauzele care au dus la cel de-al doilea război mondial și, totodată, faptul că astăzi mai sînt în lume încă multe probleme nesoluționate. De aceea trebuie intensificate eforturile pentru soluționarea lor pe cale pașnică, pornind de la interesele fiecărei națiuni, de la interesele păcii și colaborării internaționale.Mal mult ca oricînd se impune să facem totul pentru a determina o cotitură istorică în viața internațională, pentru a impune re

nunțarea cu desăvîrșire la politica de forță sau amenințare cu forța. la amestecul în treburile interne ale altor state. Trebuie să realizăm relații noi, bazate pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității, pe neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, să creăm un climat internațional în care fiecare stat și națiune să fie la adăpost de orice agresiune, să-și poată concentra resursele materiale și umane în scopul dezvoltării economico-sociale, al bunăstării și fericirii propriului popor. (Aplauze puternice).Să nu uităm nici un moment că independența și suveranitatea unui popor, bunăstarea și fericirea sa nu se pot realiza în detrimentul altui popor, al altei națiuni ; numai respectînd pe deplin independența și suveranitatea celorlalte popoare se pot asigura dezvoltarea pe o cale nouă, independența și fericirea fiecărei națiuni. (Aplauze 
prelungite).Să nu uităm nici un moment că cele două războaie mondiale din secolul nostru au pornit din Europa, că în momentul de față pe continentul nostru mai sînt încă multe probleme nesoluționate, că în Europa există puternice contradicții care pot genera situații grave pentru pacea și securitatea continentului, pentru securitatea internațională.Sărbătorind 30 de ani de la victoria împotriva fascismului în Europa, să ne angajăm cu toată hotărârea să facem totul pentru a împiedica un nou război, pentru a asigura pacea și securitatea pe continentul nostru și în întreaga lume. (Aplauze puternice).în acest scop, trebuie să pornim de la faptul că în Europa se găsesc față în față cele două blocuri militare — N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia — că aici se află pe teritoriul multor state baze militare și trupe străine, o nemaiîntîlnită concentrare de armament modern, inclusiv de armament nuclear. Pornind de la aceste realități, fiecare stat, fiecare popor trebuie să-și intensifice eforturile pentru înlăturarea tuturor stărilor de lucruri anacronice care mai dăinuie încă — după 30 de ani de la victoria asupra Germaniei fasciste — pentru crearea unor relații noi între statele continentului european, care să ducă la lichidarea concomitentă a blocurilor militare, la desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state, la reducerea substanțială a forțelor armate — ca primi pași în direcția dezarmării generale, a dezarmării nucleare. 
(Vii aplauze).Considerăm că un pas important în eforturile pentru dezangajarea militară și înfăptuirea .unui climaț de reală securitate l-ar constitui crearea de zone denuclearizate în Europa, ca și pe celelalte continente ale lumii. în acest spirit, țara noastră acordă o atenție deosebită dezvoltării relațiilor de colaborare și bună vecinătate în Balcani, transformării acestei regiuni într-o zonă fără trupe și baze militare străine, fără armament atomic, într-o zonă a păcii și conlucrării pașnice.România se pronunță, de asemenea, în modul cel mai ferm pentru rezolvarea pe cale pașnică a situației din Cipru, pentru găsirea unei soluții care să asigure integritatea și suveranitatea Ciprului, conviețuirea și colaborarea pașnică a celor două comunități. Rezolvarea în acest spirit a conflictului corespunde intereselor poporului cipriot, ale popoarelor grec și turc și, totodată, cauzei colaborării și păcii in Balcani, în Me- diterana, în Europa și în întreaga lume.în realizarea obiectivelor vitale pentru pacea și viața popoarelor din Europa, un rol important au succesul Conferinței pentru securitate europeană, încheierea reuniunii la nivelul cel mai înalt prin adopțarea unor documente care să exprime cît mai clar hotă- rîrea popoarelor de pe continent de a deschide o eră nouă de pace și colaborare, atît în Europa, cît și în întreaga lume. (Aplauze puter
nice).Dorim să spunem însă deschis poporului nostru, tuturor popoare

lor europene că pacea și securitatea nu vor putea fi realizate decît prin lichidarea totală a situațiilor anacronice de care am vorbit, prin instaurarea unor relații noi, care să excludă orice folosire a forței și amenințare cu forța, orice ingerințe în treburile altor state, să permită o colaborare liberă, egală în drepturi, în toate domeniile, intre țările continentului, precum și între țările europene și celelalte națiuni ale lumii.O primejdie continuă pentru pacea și securitatea mondială o reprezintă menținerea actualei stări de încordare în Orientul Mijlociu. Sînt necesare eforturi susținute pentru realizarea cît mai grabnică a unei păci drepte și trainice în această parte a lumii. în acest sens, se impune să se pornească de la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, precum și de la necesitatea soluționării problemei poporului palestinean, inclusiv prin formarea unui stat palestinean independent. Rezolvarea problemelor din Orientul Mijlociu trebuie să asigure integritatea și suveranitatea tuturor statelor din această zonă, să deschidă o eră nouă de reconciliere și conviețuire pașnică, de bună vecinătate. Numai pe a- ceastă cale se poate realiza progresul economico-social al tuturor statelor din Orientul Mijlociu în- tr-un climat de pace și colaborare.Ca și alte state, considerăm că reluarea Conferinței, consacrate problemelor din Orientul Mijlociu, de la Geneva reprezintă un pas important pe calea soluționării politice a conflictului. Apreciem necesar să se aibă în vedere lărgirea cadrului conferinței prin participarea și a altor state interesate. Ți- nînd seama de gravitatea situației din Orientul Mijlociu, se impune, de asemenea, intensificarea eforturilor tuturor statelor — fie că participă la Conferința de la Geneva sau nu — pentru găsirea u- nei soluții politice a conflictului. Un rol tot mai important revine în această direcție Organizației Națiunilor Unite, atît Consiliului de Securitate, cît și Adunării Generale a acestei organizații.Salutînd poporul din Guineea- Bissau, care și-a cîștigat independența, popoarele din Mozambic, Angola și din alte teritorii, foste colonii ale Portugaliei, care își vor dobîndi independența deplină în acest an, ne exprimăm speranța că se va asigura unitatea deplină a forțelor de eliberare națională în fiecare stat și se vor obține succese importante pe calea făuririi unei vieți noi, libere și independente. (Aplauze puternice).Republica Socialistă România, care a sprijinit întotdeauna material, politic și diplomatic lupta a- cestor popoare, în general lupta de eliberare națională, este ferm hotărîtă să dezvolte, în noile condiții, relații de strînsă colaborare cu ele, în scopul asigurării dezvoltării lor libere și independente. 
(Vii aplauze).în același timp, cucerirea deplină a independenței de către aceste popoare creează condiții favorabile pentru lichidarea în scurt timp a politicii rasiste, de apartheid, pentru dezvoltarea independentă a tuturor popoarelor din Africa.Acum, cînd sărbătorim Ziua Victoriei, dorim să adresăm încă o dată salutul nostru popoarelor vietnamez și cambodgian, care au obținut — poporul vietnamez după 30 de ani de luptă — victorii de importanță istorică împotriva intervenției străine, a forțelor antinaționale, ^reacționare interne, luîndu-și soarta în propriile mîini. 
(Aplauze puternice). Asigurăm popoarele din Indochina că, în spiritul solidarității militante, vom dezvolta activ și în noile condiții colaborarea multilaterală, consi- derînd că situația creată pentru evoluția liberă a popoarelor respective trebuie să ducă la întărirea solidarității și colaborării tuturor forțelor și popoarelor dornice de pace și independență. 
(Aplauze puternice).Trebuie să menționăm din nou că victoria popoarelor vietnamez și cambodgian, ca și succesele dobândite în ultimii ani de alte popoare în lupta - pentru eliberare națională, demonstrează încă o 

dată că politica de forță și asuprire a altor popoare este sortită eșecului, că nici o forță din lume nu poate împiedica triumful cauzei popoarelor care se ridică cu hotărîre la lupta pentru independență, pentru progres economic și social, pentru o viață liberă. 
(Aplauze puternice).Dragi tovarăși, și prieteni,Printre problemele complexe ale vieții internaționale contemporane se numără și cele economice și îndeosebi fenomenul subdezvoltării — rezultat al politicii imperialiste, colonialiste de inechitate și asuprire a altor popoare. Evident că existența unor țări dezvoltate, chiar foarte dezvoltate, și a unor țări slab dezvoltate, chiar subdezvoltate, împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace influențează și va influența în -mod hotărîtor dezvoltarea relațiilor internaționale.Soluționarea cît mai rapidă a a- cestor probleme complexe impune să se pornească de la realizarea unor relații economice noi, bazate pe egalitate și echitate, pe un raport corespunzător între prețurile materiilor prime și prețurile produselor industrializate, care să favorizeze în primul rând progresul țărilor slab dezvoltate și să a- sigure, în același timp, dezvoltarea întregii economii mondiale, stabilitatea vieții economice internaționale. Este necesar să se asigure un sprijin mai substanțial țărilor în curs de dezvoltare, creîndu-se condiții pentru accesul lor neîngrădit la tehnologiile moderne, rea- lizîndu-se un program .general de dezvoltare economico-socială a a- cestor țări și, îndeosebi, de dezvoltare a producției agricole, alimentare — care va deveni una din problemele cele mai complicate în anii viitori. Lichidarea subdezvoltării este esențială pentru învingerea actualei crize economice, pentru crearea condițiilor în vederea progresului economico-social al întregii omeniri, pentru pace și colaborare internațională.Acum, cînd sărbătorim trei decenii de la victoria asupra fascismului, nu putem să nu reamintim că cheltuielile militare au depășit în 1974 suma de 250 miliarde dolari. Cursa înarmărilor continuă să ia o amploare tot mai mare. Se impun măsurile cele mai hotărîte pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru reducerea substanțială a cheltuielilor militare, a armatelor și armamentelor, în primul rîrid pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare, trecerea la reducerea acestora și apoi la distrugerea lor. Realizarea dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nucleare este astăzi cauza vitală a popoarelor, constituie o condiție fundamentală a politicii de destindere, de colaborare, de asigurare a păcii și securității internaționale. 
(Vii aplauze).In soluționarea tuturor problemelor complexe ale situației internaționale trebuie să se pornească de la necesitatea participării active la viața politică mondială a tuturor statelor, indiferent de mărimea sau orînduirea lor socială. Nici o problemă a lumii de astăzi nu mai poate fi rezolvată doar de cîteva state. Un rol important trebuie să aibă în viața internațională, țările în curs de dezvoltare, țările mici și mijlocii, țările nealiniate, care sînt vital interesate într-o politică de egalitate în drepturi, de soluționare a problemelor complexe în interesul tuturor națiunilor lumii.Se impun măsuri hotărîte pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, în soluționarea problemelor complicate ale vieții internaționale. Trebuie să avem permanent în vedere că schimbările produse în lume, în raportul de forțe pe plan mondial, trebuie să se reflecte într-o formă corespunzătoare în organismele internaționale, în asigurarea participării egale în drepturi a tuturor statelor la soluționarea problemelor care confruntă omenirea. Democratizarea vieții internaționale constituie astăzi un factor de importanță vitală pentru viitorul pmenirii. Iată de ce este necesar ca Organizația Națiunilor 

Unite, toate statele și popoarele să acționeze consecvent pentru respectarea fermă a normelor și principiilor dreptului internațional în întreaga viață politică contemporană. Anii premergători celui de-al doilea război mondial ne oferă profunde învățăminte cu privire la necesitatea respectării stricte de către toate statele a tratatelor și acordurilor internaționale, a celor încheiate între ele, a promovării neabătute a legalității internaționale, a traducerii în viață a rezoluțiilor adoptate de Organizația Națiunilor Unite și celelalte organizații internaționale.în cadrul politicii sale externe de pace și prietenie între națiuni, Republica Socialistă România este hotărîtă să acționeze cu fermitate și în continuare în direcția dezvoltării multilaterale a relațiilor de colaborare activă și solidaritate cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității acestora, considerînd că aceasta corespunde pe deplin intereselor fiecărui stat socialist, cauzei generale a socialismului, păcii internaționale. (A- 
plauze puternice).Vom acționa cu toată hotărîrea pentru lărgirea și intensificarea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, cu toate popoarele care se pronunță pentru propășirea lor economico-socială independentă, văzînd în aceasta o cale importantă a progresului fiecărei națiuni, a sporirii aportului la lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru o nouă ordine economică și politică internațională.în același timp, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, vom dezvolta activ relațiile cu țările capitaliste dezvoltate. Pornim în mod constant de la faptul că participarea la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale, colaborarea între state, fără deosebire de orînduire socială, constituie în actuala etapă a istoriei societății o- menești o necesitate obiectivă pentru progresul fiecărei națiuni, pentru pacea și securitatea internațională.Nu trebuie să uităm că în epoca marii revoluții tehnico-științi- fice, cînd se deschide perspectiva unor noi descoperiri care să asigure condiții tot mai bune de viață popoarelor, este necesar să facem totul pentru a pune cuceririle științei și tehnicii, ale cunoașterii în slujba omului, a tuturor popoarelor, a bunăstării și fericirii lor.Dragi tovarăși șl prieteni.Doresc să reafirm și cu ace>st prilej hotărîrea Partidului Comunist Român de a dezvolta larg relațiile de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, care au devenit în ultimii 30 de ani o puternică forță socială și politică. După cum se știe, în multe state ele au un rol tot mai însemnat în viața politico-socială națională a popoarelor respective. Făfa îndoială că întărirea solidarității și u- nității comuniștilor de pretutindeni reprezintă un factor de importanță deosebită în soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale, în lupta pentru pace și colaborare între toate popoarele lumii.Vom dezvolta în continuare relațiile de colaborare cu partidele socialiste și social-democrate. Considerăm că este momentul să se treacă la o adevărată reconciliere istorică, întărindu-se unitatea clasei muncitoare, solidaritatea între comuniști, socialiști și social-de- mocrați, colaborarea cu alte forțe sociale revoluționare și progresiste. inclusiv catolice și de alte religii. Realizarea acestei unități și colaborări reprezintă astăzi un factor primordial în soluționarea problemelor complexe, atît pe plan național, cît și pe plan internațional. Este bine să se tragă toate învățămintele din întâmplările anilor premergători celui de-al doilea război mondial și să se facă totul pentru unitatea clasei muncitoare, a forțelor progresiste și antiimpe- rialiste de pretutindeni. (Aplauze 
puternice, prelungite).Vom întări și în viitor solidari

tatea cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guvernă- mînt progresiste din țările în curs de dezvoltare, cu alte partide democratice, cu toate forțele care se pronunță pentru o politică nouă, de egalitate între națiuni, de pace, securitate și colaborare internațională.Mai mult ca oricînd, în viața internațională crește rolul maselor populare, al luptei popoarelor — care reprezintă forța hotărîtoare a progresului și păcii pe planeta noastră. Iată de ce, la a XXX-a a- niversare a victoriei împotriva fascismului, considerăm necesare intensificarea luptei maselor populare de pretutindeni, întărirea colaborării și unității tuturor forțelor sociale înaintate, a tuturor popoarelor, pentru pace și colaborare internațională. Mai mult ca oricînd, stă astăzi în puterea popoarelor să-și impună voința, să asigure soluționarea problemelor complexe pe 'cale pașnică, lichidarea vechii politici de inegalitate și asuprire, realizarea unor raporturi noi, de egalitate și echitate între toate națiunile, de colaborare activă pe calea progresului economico-social al fiecărui popor, a păcii și securității, să asigure făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, a unei ordini noi, în care fiecare națiune să se bucure de deplină egalitate în drepturi, de posibilitatea de a se dezvolta corespunzător 
voinței sale. (Aplauze prelungite. Se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.").Sărbătorind împlinirea a trei decenii de la măreața Zi a Victoriei împotriva fascismului și aniversând ziua memorabilă a cuceririi independenței de stat a României, să ne luăm angajamentul de a face toțul pentru a asigura înfăptuirea neabătută a Programului partidului și a hotărârilor Congresului al XI-lea, pentru a asigura mersul ferm. înainte al țării noastre, triumful pe pămîn- tul României al socialismului și comunismului. (Aplauze puter
nice, urale).Doresc să asigurăm, și la această măreață sărbătoare, pe prietenii noștri de peste hotare, toate popoarele lumii, că Republica Socialistă România, Partidul Comunist Român sînt ferm hotărîți să acționeze cu toată consecvența pentru întărirea solidarității și colaborării internaționale, să contribuie, în strînsă colaborare cu celelalte forțe progresiste, antiim- perialiste, cu toate popoarele, la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale, în interesul fiecărei națiuni, pentru a- sigurarea păcii și securității internaționale. (Aplauze prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.").Avînd deplină încredere în forța maselor populare, a popoarelor de pretutindeni, privim cu profund optimism viitorul. Sîntem convinși că poporul român își va asigura, prin munca și lupta sa, un loc tot mai demn în rîndul țărilor socialiste, în rândul tuturor națiunilor lumii. (Aplauze prelun
gite ; urale).Să ne angajăm și în această zi să slujim cu credință partidul, poporul. cauza socialismului și a păcii, să facem totul pentru ridicarea națiunii noastre pe culmi tot mai înalte de civilizație, bunăstare 
și fericire. (Aplauze puternice ; u- 
raie ; se scandează : „Ceaușescu —ț 
P.C.R.*). Doresc, de la această manifestare populară, să adresăm tuturor popoarelor lumii urarea noastră, a poporului român, de a trăi în pace și colaborare, de a-și asigura dezvoltarea liberă, independentă, bunăstarea și fericirea. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Adresez urarea fierbinte întregului nostru popor de a obține noi și noi succese în toate domeniile de activitate, de a-și făuri o viață tot mai demnă și mai fericită.Multă sănătate și viață veșnică eroicului nostru popor ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale și o- 
vații. Cei prezenți în sală aclamă 
îndelung pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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Cuvintările rostite cu prilejul solemnității 
conferirii distincțiilor jubiliare 

MEDALIA JUBILIARĂ SOVIETICĂ
Cuvîntul ambasadorului

V.l. Drozdenko
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
■Stimați tovarăși membri și mem

bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R..

Pentru marcarea celei de-a 30-a a- 
niversări a victoriei poporului sovie
tic in Marele Război pentru Apăra
rea Patriei 1941—1945, Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a insti
tuit o medalie jubiliară.

îmi este plăcut să vă comunic, sti
mați tovarăși, că Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a adoptat hotă
rirea de a se inmîna această me
dalie jubiliară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, mem
brilor și membrilor supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Este deosebit de semnificativ fap
tul că medalia jubiliară vi se înmî- 
nează in ziua marii și luminoasei 
sărbători a poporului sovietic, a po
poarelor țărilor socialiste și a între
gii omeniri progresiste — cea de-a 
30-a aniversare a înfrîngerii fas
cismului german. Acest eveni
ment se înscrie în cronica luptei 
pentru viitorul mai bun al popoare
lor, pentru triumful orînduirii so
ciale și de stat socialiste, al ideilor 
marxist-leniniste. Poporul sovietic 
și glorioasele sale forțe armate, sub 
conducerea P.C.U.S., au produs Ger
maniei hitleriste o înfrîngere zdro
bitoare. au apărat independenta pa
triei lor, au înfăptuit o .mare mi
siune eliberatoare, și-au îndeplinit 
cu cinste datoria internaționalistă. 
întreaga omenire iși aduce prinosul 
de profundă recunoștință poporului 
sovietic care, prin contribuția sa ho- 
tărîtoare la infrîngerea fascismului 
german, a deschis multor popoare 
calea spre libertate, independentă, 
democrație și socialism.

în lupta pentru infrîngerea fascis
mului german și militarismului japo
nez un rol important l-au avut miș
carea de rezistență, acțiunile de par
tizani și insurecțiile armate, erois
mul luptătorilor forțelor de eliberare 
națională. în avangarda luptei împo
triva celui mai periculos dușman al 
c'menirii au pășit partidele comu- 
r liste și muncitorești, care au acțio
nat în condițiile aspre ale ilegalității. 
O mare contribuție la victoria co
mună asupra dușmanului au adus 
nc poarele și armatele statelor coali-

jt antihitleriste. Noi apreciem cum 
cuvine contribuția lor la victoria 

jmună.
Marcînd astăzi victoria asupra ras

ismului. noi știm că în fruntea 
nișcării antifasciste din România «-a

MEDALIA COMEMORATIVĂ CEHOSLOVACĂ
Cuvîntul ambasadorului

Miroslav Sulek
Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Stimatei tovarășe președinte * *1 
Republicii Socialiste România.

• Aproape 10 000 de tineri munci
tori. elevi, studenți. militari și re
prezentanți ai gărzilor patriotice din 
municipiul Oradea au participat la 
un impresionant marș al victoriei 
la Monumentul eroului român de 
la Băile Felix. In continuare, par- 
ticipanții au ascultat expuneri des
pre faptele de vitejie ale ostașilor 
români și sovietici în lupta dusă îm
potriva armatelor hitleriste și au ur
mărit un montai literar.

*
• La casa de cultură a sindicate

lor din Galafi »-a desfășurat etapa

Incepind de astăzi, pină la 15 mai 
a.c. se va desfășura în întreaga țară 
a doua etapă (ultima din acest an) 

' a vaccinării antipoliomielitice.
Vaccinul antipoliomielitic trivalent 

compensat, produs de Institutul ..Dr.
I. Cantacuzino". va fi administrat, 
sub formă de picături, pe cale bu
cală. prin dispensarele medicale te
ritoriale.

Vor primi doza a doua de vaccin 
copiii născuti intre 1 decembrie 1973 
ți 31 decembrie 1974 și o doză de

Colectivul de muncă de la în
treprinderea de prelucrare a 
lemnului 
sarcinile 
de ta 31 
mulat și 
harnicilor constructori de mobi
lă ieșent — de la creatori de 
modele și prototipuri, pină la 
realizatorii producției de serie 
— preocupați de făurirea unei • 
mobile frumoase, utile, duoă 
gustul cumpărătorilor. Aflăm 
de la inginerul-sef al întreprin
derii. Valeriu Răileanu, că s-au 
realizat noi garnituri de mobilă, 
intre care cea cu denumirea 
„Floarea-soarelui". Este o mo
bilă pentru tineret. Se compune

tura la ora 14 oscila între 12 grade la 
Mangalia și 22 de grade la Răuseni.

Timpul probabil pentru zilele de 11. 
12 și 13 mai. în țară : Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale care 
vor avea și caracter de averse, mai 
frecvente in vestul și nordul tării. Vîn
tul va sufla potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura minimă va 
oscila între 4 și 14 grade, local mai 
coborîtă. iar maximele între 15 și 25 
de grade, mai ridicate în sudul țării, 
în București : Cerul va fi variabil, fa
vorabil ploii în a doua parte a interva
lului. Vînt potrivit, cu unele intensifi
cări de scurtă durată. Temperatura 
ușor variabilă.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Am fost însărcinat de către Co

mitetul Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, de către 
Frontul Național al Cehilor și 
Slovacilor să vă în minez Medalia 
comemorativă cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a insurecției na
ționale slovace, insurecției din mai 
a poporului ceh. eliberării tării 
noastre de către armata sovietică.

Sint foarte bucuros că pot să vă 
predau dumneavoastră această me
dalie. simbol al prieteniei dintre po
poarele noastre, cit și al luptei 
noastre comune.

Dăm o înaltă apreciere faptului 
că, ^lături de armata sovietică, a 
venit să ne ajute in lupta pentru 
eliberarea Cehoslovaciei și armata 
română. Apreciem faptul că poporul 
român, după ce și-a eliberat propria 
tară, s-a grăbit să dea ajutor și 
celorlalte țări frățești pentru elibe
rarea lor și, inclusiv, tării cehilor 

, |i slovacilor. 

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 30 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI 

ȘI A 98 DE ANI DE LA CUCERIREA INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI

Manifesta ri în tară
Amplul program de manifestări politice, culturale ți artistice orga

nizat in ultimele zile cu prilejul sărbătoririi a trei decenii de la victoria 
impotriva Germaniei hitleriste ți a 98 de ani de la cucerirea indepen
dentei de stat a României s-a inclielat ieri priptr-o suită de acțiuni 
la care au participat mii de oameni ai muncii din întreaga țară.

situat partidul comunist. El a demas
cat încă din primele zile ale războiu
lui impotriva U.R.S.S. scopurile de 
jaf ale acestuia și a chemat masele 
populare la luptă pentru ieșirea 
României din războiul dus de partea 
Germaniei hitleriste. pentru înlătu
rarea regimului fascist, pentru victoJ 
ria Uniunii Sovietice. Ca urmare a 
înfrîngerii unei mari grupări a ar
matelor germane fasciste, in cadrul 
operațiunii Iași-Chișinău. și a înain
tării fulgerătoare a armatei sovie
tice în interiorul tării, s-au creat 
condiții favorabile pentru insurecția 
antifascistă efectuată sub conducerea 
Partidului Comunist Român la 23 
August 1944. După înlăturarea regi
mului fascist al lui Antonescu. 
România a întors armele împotriva 
Germaniei hitleriste. Mai bine de 
8 luni, ostașii sovietici și români au 
luptat împreună impotriva ocupanți- 
lor hitleriști pină la zdrobirea to
tală a fascismului. în această luptă 
s-a întărit colaborarea militantă a 
armatelor noastre. Au trecut 30 de 
ani de la acei ani de foc ai luptei 
comune împotriva fascismului. A- 
lianța și prietenia dintre popoarele 
și partidele țărilor noastre se dez
voltă cu succes, spre binele marii 
cauze a socialismului și comunismu
lui. Sîntem profund convinși că și 
în viitor această prietenie se va în
tări si va aduce roade noi și minu
nate.

în prezent, ta 30 de ani dună 
război, lumea s-a schimbat conside
rabil.- Raportul de forte s-a modifi
cat în favoarea socialismului. Crește 
și se extinde m'șcarea forțelor iubi
toare de pace. Obține victorii poli
tica coexistentei pașnice, are loc o 
destindere a încordării. Dar noi nu 
uităm că există încă forte ale răz
boiului. reacțiunii. agresiunii. De 
aceea, vom anăra și în continuare cu 
vigilentă și hotărire interesele po
porului sovietic, ale păcii și libertă
ții. în lunta pentru pace ne care o 
duc cu neostenită forță și principia
litate C.C al P.C.U.S.. Biroul Poli
tic al C.C. al P.C.U.S. si secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.. L. I. 
Brejnev, noi nu sîntem singuri. Ac
ționăm în front unitar cu țările so
cialiste frățești, cu toate popoarele 
iubitoare de libertate.

Permiteți-mi ca în numele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S 
să tnmînez Medalia jubiliară tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, membrilor și membri
lor suoleanti ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. (Aplauze).

Purtăm o mare recunoștință și 
nu-i uităm pe toți cei care au luptat 
in tara noastră alături de bravii 
ostași ai armatei sovietice ; ne a- 
mintim de ostașii români care au 
luptat pentru eliberarea țării
noastre.

In aceste zile, poporul nostru se 
înclină în fata tuturor mormintelor 
și monumentelor ostașilor români 
care au căzut pe pămintu! tării 
noastre. Pentru noi nu este numai 
o simplă amintire a acestor lupte, 
ci este simbolul prieteniei care 
leagă popoarele noastre, al prie

Socialistă 
Socialistă 
timp, este

teniei dintre Republica 
România și Republica 
Cehoslovacă : în același
simbolul întăririi continue a rela
țiilor de prietenie dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist. din Cehoslovacia.

Permiteți-mi. tovarășe secretar
general, tovarășe președinte, ca 
astăzi, cînd de fapt se împlinesc 30 
de ani de la victoria asupra fascis
mului. să vă inmînez dumnea
voastră. ca principal reprezentant al 
poporului român, această medalie 
comemorativă. (Aplauze).

finală a concursului ..Contribuția 
României la victoria definitivă asu
pra fascismului", organizat de Comi
tetul municipal Galați al U.T.C. Mu
zeul județean de Istorie găzduieșie 
expoziția „Lupta poporului român 
pentru libertate, unitate și indepen
dentă națională".

★
• Sub genericul „Te slăvim, glo

rios partid și mîndră tară", la Deva 
s-a desfășurat un spectacol de cin- 
tece și versuri revoluționare și pa
triotice. Căminele culturale din co
munele hunedorene Rapolt și Uni-

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe ambasador.
Stimați tovarăși.
Doresc ca. în numele tuturor mem

brilor Comitetului Politic Executiv, 
precum și al meu, să mulțumesc în 
mod călduros Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice pentru 
hotărirea pe care a luat-o de a ne 
înmina Medalia celei de-a 30-a ani
versări a victoriei asupra fascismului. 
Desigur, doresc să mulțumesc tova
rășului ambasador că ne-a inminat 
această medalie jubiliară în numele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U- 
niunii Sovietice. Apreciem aceasta ca 
o expresie a relațiilor bune de cola
borare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și poporul român.

într-adevăr. sărbătorirea a 30 de 
ani de la victoria asupra fascismului 
— eveniment de importanță istorică 
mondială — constituie un moment de 
largă semnificație internațională.

Este cunoscut aportul uriaș a- 
dus de popoarele Uniunii So
vietice. sub conducerea partidului 
lor comunist, care au dus greul 
luptei, au provocat cele mai mari in
fringer! și au adus o contribuție 
hotărîtoare la victoria asupra Germa-' 
nlei hitleriste. a fascismului în ge
neral. Poporul român întotdeauna a 
apreciat și apreciază în mod deosebit 
acest aport. Victoria asupra fascismu
lui a jucat un rol important1 și in 
crearea condițiilor pentru desfășu
rarea cu succes a luptelor de elibe
rare a României de sub dominația 
fascismului, a Germaniei hitleriste și 
a contribuit, prin aceasla, la dezvol
tarea țării noastre pe calea nouă.

Este o deosebită satisfacție pentru 
noi că întotdeauna comuniștii ro
mâni s-au aflat în, primele rînduri 
ale luptei impotriva fascismului' si a 
războiului, că au desfășurat o largă 
activitate nu numai în tară, dar — 
în spiritul solidarității Internationa
le — și pe plan international. în 
lupta impotriva fascismului de pre
tutindeni. Cu atit mai mare este sa
tisfacția noastră cu cît, în urma insu
recției naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste victorioase. în ul
tima parte a războiului, in ultimele 
8 luni, poporul român, armata ‘-a 
s-au aflat cu toate forțele alături de 
armata sovietică, de popoarele sovie
tice, de celelalte armate ale țărilor

Stimate tovarășe ambasador,
Aș dori să mulțumesc Comite'u'.ui 

Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și Comitetului Central 
al Frontului Național al Cehilor și 
Slovacilor pentru această distincție 
— Medalia comemorativă. Consider 
aceasta, cît și celelalte medalii care 
au fost acordate unui număr de anti
fasciști și militari români care au 
luptat împotriva fascismului, inclusiv 
pentru eliberarea Cehoslovaciei, ca o 
apreciere — așa cum ați menționat de 
altfel — a contribuției pe care po
porul român, armata sa au adus-o. 
după eliberare, in ultimele 8 luni ale 
războiului, alături de marea armată 
sovietică, la lupta împotriva fascis
mului, pentru zdrobirea Germaniei 
hitleriste.

Intr-adevăr, și în ultima parte a ce
lui de-al doilea război mondial, po

rea au găzduit simpozionul „Din tre
cutul de luptă al poporului român".

*
• Ziua de 9 Mai a fost marcată în 

județul Prahova de numeroase ma
nifestări consacrate evenimentului. 
Astfel, Ia Palatul culturii din Plo
iești a avut loc in cursul dimineții 
vernisajul expoziției de publicații 
„Ziua Victoriei", ale cărei exponate 
evocă pagini de înalt patriotism din 
lupta poporului român, pentru inde
pendentă. din bătăliile purtate de os
tașii noștri alături de cei sovietici 
impotriva armatelor fasciste.

*
• In sălile fondului plastic din Tg. 

Mureș a avut loc deschiderea salo
nului de primăvară '75. manifestare 
dedicată împlinirii a 30 de ani de la 

aliate, de toate forțele antifasciste, 
luptind cu toată fermitatea și băr
băția atît pentru eliberarea deplină 
a României, cit și pentru eliberarea 
Ungariei și Cehoslovaciei, pină la 
victoria finală asupra fascismului. 
Victoria a găsit poporul nostru 
luptind cot la cot cu Armata Roșie, 
cu popoarele sovietice. Această luptă 
comună a pus bazele unei prietenii 
trainice care. în anii construcției so
cialiste și comuniste, s-a ridicat pe o 
treaptă superioară și care constituie 
garanția dezvoltării cu succes a po
poarelor noastre pe calea socialismu
lui și comunismului, un factor im
portant în lupta pentru pace și co
laborare internațională.

Considerăm că acordarea medaliei 
jubiliare ..30 de ani de la victoria in 
Marele Război pentru Apărarea Pa
triei" conducerii partidului nostru are 
o valoare de simbol, constituind o a- 
preciere a contribuției Partidului Co
munist Român, a poporului român la 
lupta contra fascismului.

Doresc să exprim hotărirea parti
dului și poporului nostru de a face 
totul pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre țările și partidele 
noastre, de a acționa în continuare, 
cu toate forțele, pentru realizarea în 
viată a politicii de pace si colaborare 
internațională, de securitate pe con
tinentul nostru, de a face totul. îm
preună cu celelalte forte antiimpe
rialiste și progresiste de pretutindeni, 
pentru ca războiul să fie exclus din 
viața internațională, ca popoarele să 
se poată bucura de o pace trainică, 
să-și poată concentra forțele in direc
ția dezvoltării econpmico-sociale 
independente.

Aș dori, cu acest prilej, să adresez 
încă o dată urările Comitetului nos
tru Central, ale' partidului, ale Con
siliului de Stat și guvernului, ale 
poporului român către Comitetul 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și secretarul său 
general, tovarășul Leonjd Ilici Brej- 
nev. către Prezidiul Sovietului Su
prem și președintele său, tovarășul 
Podgornii, către guvernul sovietic si 
tovarășul Kosîghin, către popoarele 
sovietice și să le transmit cele mai 
calde felicitări cu prilejul acestei 
mărețe sărbători. Doresc să închei cu 
urarea de a se dezvolta și întări con
tinuu colaborarea și prietenia dintre 
partidele și popoarele noastre. (A- 
piauze).

poarele noastre, reprezentanții lor 
cei mai progresiști s-au intilnit din 
nou pe frontul de luptă împotriva 
fascismului, cimențînd prin aceasta, 
cu sîngele vărsat, prietenia și colabo
rarea care s-au dezvoltat și se dez
voltă pe o treaptă superioară în anii 
construcției socialiste.

Consider această medalie ca un 
simbol al relațiilor bune dintre parti
dele și popoarele noastre, ca o ex
presie a dorinței de a dezvolta în 
continuare colaborarea romăno-ce- 
hoslovacă în interesul ambelor par
tide și popoare, al cauzei progresu
lui și păcii în lume.

Vă rog să transmiteți mulțumirile 
mele, ale tovarășilor noștri către Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, către Comite
tul Central al Frontului National al 
Cehilor și Slovacilor. (Aplauze).

infrîngerea definitivă a fascismului 
și a 98 de ani de la cucerirea inde
pendentei de stat a României

★
• La Biblioteca județeană din 

Brăila a avut ioc vernisajul unei ex
poziții de cărți și documente intitu
late „9 Mai — dubla sa semnificație 
in lupta pentru libertate, unitate și 
independență a poporului român".

• „9 Mai — o dublă sărbătoare pen
tru poporul român" a fost titlul sim
pozionului desfășurat la Casa de 
cultură din Zărnești. Comunicările 
prezentate au evocat faptele de arme 
ale ostașilor români, care, alături de 
armata sovietică, au adus o impor
tantă contribuție la victoria finală 
asupra fascismului.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația

Partidului Congolez al Muncii
(Urmare din pag. I)
lalte înțelegeri realizate între Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Congo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspete să asigure- pe pre
ședintele Marien N’Gouabi de între
gul său sprijin personal, al partidului 
și guvernului român in vederea a- 
dincirii și amplificării pe toate pla
nurile a raporturilor de colaborare și 
cooperare dintre cele două țări.

Apreciindu-se pozitiv mutațiile in
tervenite in viata internațională.,s-a

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice1 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, în cursul zilei de vineri., dele
gația Concernului „Gutehoffnungs- 
hlitte" (G.H.H.) din Republica Fede
rală Germania, condusă de dr. Man
fred Lennings. președintele concer
nului, care efectuează o vizită în țara 
noastră.

In cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind colaborarea 
și cooperarea în diverse domenii in
dustriale intre întreprinderi din țara

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei victoriei asupra 

fascismului, delegația militară sovie
tică a depus coroane de flori la Mo
numentul eroilor patriei și Monu
mentul eroilor sovietici din Capitală.

*
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a victoriei asupra fascismului, 
generalul de armata Ion loniță, mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
telegrame de felicitare mareșalului 
Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, 
ministrul apărării al U.R.S.S., secre
tarului Departamentului apărării al 
Statelor Unite ale Americii, James 
Schlessinger. ministrului apărării al 
Marii Britanii. Roy Mason, și minis
trului apărării al Republicii Fran
ceze. Yves Bourges.

★
Vineri la amiază, generalul de ar

mată Ion loniță. ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a primit delegația milita
ră sovietică condusă de gcneralul- 
colonel G. I. Abaturov, prim-locții- 
tor al inspectorului principal al 
Ministerului Apărării al U.R.S.S., 
care participă la manifestările pri
lejuite de cea de-a 30-a aniversare 
a victoriei ’ asupra fascismului și a 
98 de ani de la cucerirea indepen
dentei de stat a României.

La primire au participat generalul- 
colonel Ion Coman, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale, șef al 
Marelui Stat Major, si generalul-co-

La invitația Consiliului U.A.S.C.R.. 
o delegație a Frontului pentru re
organizarea studențească de la Uni
versitatea centrală a Venezuelei, din 
Caracas (F.R.E.U.C.V.) a efectuat o 
vizită în țara noastră.

La sfirșitul vizitei, cu prilejul tn- 
t.îlnirii care a avut loc Ia C.C. al 
U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R., de
legația F.R.E.U.C.V. a remis un me-

Premiile U.A.P. pe anul 1974
In Capitală a avut loc, vineri, 

festivitatea decernării uremiilor U- 
niunii artiștilor plastici ne anul 
1974.

Premiul U.A.P. a fost acordat lui 
Dan Hăulicâ. pentru întreaga sa ac
tivitate de critic de artă.

Pe ramuri de creație au mai fost 
atribuite următoarele premii : pic
tură — Pavel Codită, pentru lucră
rile prezentate in expoziția omagia
lă dedicată celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei, la Sa
lonul de pictură și sculptură al mu
nicipiului București si in expoziția 
personală de la sala „Orizont" ; 
sculptură — Silvia Radu, pentru lu
crările expuse, in anul 1974, la ex
poziția omagială dedicată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei, la Salonul de pictură si sculp
tură al municipiului București și 
pentru lucrarea „Neptun". destinată 
stațiunii cu același nume de pe li
toral ; grafică — Dan Erceanu. pen
tru lucrările expuse, in anul 1974, 
la Anuala de grafică, la expoziția 
omagială dedicată celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei, la 
Salonul de gravură din Cluj-Napo
ca. precum si pentru lucrările pre
zentate în expozițiile de grafică ro
mânească de peste hotare, din a- 
celasi an ; arte decorative — Ioana 
Setran. pentru lucrarea „Bogăție" 
(ceramică glazurată), prezentată in 
expoziția dedicată celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei si pen
tru lucrările de la simpozionul de 
ceramică din Cluj-Napoca. 1974 ; 
critică — Titus Moeanu, pentru studii
le de critică și teoria artei contem
porane publicate în revistele „Arta", 

Roumanie d’aujourd’hui". pen- 
studiul introductiv Ia volu- 
„Imagini ale timpului" și 
de prelegeri de estetica ar- 

contemporane susținute in 
Uniunii 
1974 :

„La 
tru 
mul 
ciul 
tei i 
drul 
anul 
sculptorului 
Cluj-Napoca. 
hai Viteazul", prezentată în expo
ziția omagială dedicată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei si pentru rezultatele remarca
bile obținute in elaborarea monu
mentului „Nicolae Bâlcescu" : sce
nografie — Helmuth Sturmer. pen
tru decorurile la piesa ..Hamlet" 
(Teatrul „C. I. Nottara"), la filmele

ci-
ca- 

inartiștilor plastici 
artă monumentală — 
Mircea Spătaru din 
pentru lucrarea „Mi-

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost instabilă 

în Oltenia. Transilvania, jumătatea de 
vest a Munteniei, sudul și estul Bana
tului. estul Crișanei și Maramureș, 
unde cerul a fost mai mult acoperit și 
au căzut ploi tem nora re sau averse în
soțite de descărcări electrice. în Mol
dova și vestul Munteniei, cerul a fost 
schimbător, iar în Dobrogea noros. dar 
nu s-au semnalat precipitații. Vîntul » 
suflat slab pină la potrivit. Tempera

exprimat convingerea . că acestea 
creează condiții bune pentru o con
lucrare tot mai strînsă între cele 
două partide, țări și popoare. în 
lupta generală împotriva imperialis
mului. colonialismului și neocolonia- 
lismului. pentru instaurarea unei noi 
ordini politice și economice, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de ințelegeie 
reciprocă, ce caracterizează relațiile 
româno-congoleze.

noastră și întreprinderi din cadrul 
concernului.

La primire, desfășurată într-o am
biantă de cordialitate, au participat 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele. Neculai 
Agachi. ministrul industriei metalur
gice. Mihail Florescu. ministrul in
dustriei chimice, și Constantin Stan- 
ciu. adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale.

lone! Marin Nicolescu. adjunct a) mi
nistrului apărării naționale.

Au fost prezenți colonelul A. F. 
Musatov, atașatul militar, aero și na
val al U.R.S.S. la București, și ge- 
neralul-colonel A. A. Dementiev.J

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumiri din partea ministrului de 
externe al Republicii Populare Ban
gladesh, dr. Kamal Hossain, pentru 
felicitările transmise cu ocazia nu
mirii sale în funcția de ministru de 
externe al Republicii Populare Ban
gladesh.

★
Delegația ziarului „Scînteia". con

dusă de Alexandru Ionescu. redactor- 
șef al ziarului, și-a încheiat vizita 
de documentare făcută in R.P. Chi
neză, la invitația ziarului „Jenmin- 
jibao".

In R.P. Chineză, ziariștii români, 
care au fost întimpinați cu senti
mente de caldă prietenie și ospitali
tate. au vizitat uzine și comune 
populare, instituții de învățămînt și 
obiective de interes ciiltural-istori'’ 
din Pekin. Șanhai, Canton. Nankin, 
Suciou. Usi.

La sosirea în Capitală, pe aeropor
tul Otoneni. a fost de față ambasa
dorul R.P. Chineze la București, Li 
Tin-ciuan.

(Agerpres)

saj adresat tovarășului 
Ceaușescu. Mesajul exprimă 
nea și admirația studenților 
nezuela față de tovarășul 
Ceaușescu. secretarul general
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
.față de tineretul și poporul român.

(Agerpres)

Nicolae 
afecțiu- 
din Ve-
Nicolae 

al

..Duhul au- 
prototip —

Constanta 
Dăscălescu,

..Dincolo de nisipuri" si 
rului" : premiul pentru 
colectivului format din : 
Buzău Niculescu. Ileana 
Cela Nearrțtu Grigoraș. Geta Vișan, 
Olga Consiantinescu si Elvira Preo
teasa. pentru prototipuri de impri
meuri realizate si acceptate în ve
derea multiplicării la întreprinderea 
„Dacia" din București : premiul 
pentru meșteri populari — Ion Pa
vel, lemnar din comuna Negrilești. 
județul Vrancea : 
cii a fost, acordat lui 
brea pentru lucrarea 
lactice". prezentată 
„Artă și energie".

premiul criti-
Șerban Ga- 

„Cimpuri ga
la expoziția

(Agerpres)

VACCINAREA COPIILOR

Mobilă de lași modernă, multifuncțională

din Iași a îndeplinit 
actualului cincinal încă' 
martie. Succesul a sti
mai mult priceperea

Centrala mecanică 
de material rulant 

și-a îndeplinit 
cincinalul

Respectindu-și angajamentul 
asumat in marea întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen. 
Centrala mecanică de material 
rulant București a raportat ieri. 
9 mai. realizarea integrală a 
sarcinilor de producție prevă
zute pentru această perioadă. 
După cum se arată într-o te
legramă trimisă cu acest prilej 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. colectivele 
de muncă ale întreprinderilor 
din cadrul centralei vor obține 
oină la finele anului o pro
ducție suplimentară de peste 2 
miliarde lei. (Dumitru Tircob).

Realizări de prestigiu 
ale siderurgiștilor

Colectivul marelui Combinat 
siderurgic de lâ Galați anunță 
realizarea unei cantități de 
20 000 tone oțel peste plan. Suc
cesul remarcabil al oțelarilor 
gălățeni se datorește ridicării 
productivității utilajelor pe în
tregul flux tehnologic, bunei 
organizări a muncii la toate 
locurile de muncă. în insufleți- 
toarea întrecere pe căre_ side- 
rurgiștii gălățeni o desfășoară 
pentru a da patriei mai mult 
metal. La rîndul lor, colectivele 
laminoarelor au raportat reali
zarea suplimentară de la înce
putul anului a 15 500 tone lami
nate finite, iar coesarii a circa 
19 000 ■ tone cocs metalurgic.

55000 tone cărbune 
peste plan 

în Valea Jiului
Minerii din Valea Jiului au 

atins o ootă a producției obți
nută peste sarcinile de plan de 
la începutul anului de 55 000 
tone cărbune. Rezultatele cele 
mai bune au fost obținute de 
colectivele de mineri de la 
Vulcan. Lonea. Uricani, Petrila 
și Paroșeni.

Ciment în plus
pentru 330
apartamente

BICAZ (Corespondentul „Scin- 
teii". Ion Manea) — Harnicul 
colectiv de la Combinatul dt 
lianți și azbociment din Bicaz a 
obținut zilele acestea un nou 
succes de prestigiu. Este vorșa 
de elaborarea celei de-a 5 000-a 
tone de ciment peste prevede
rile planului la zi. cantitate din 
care pot fi construite suplimen
tar 330 apartamente convențio
nale. Succesul se datorește In 
principal bunei organizări a 
muncii., aplicării cu perseveren
tă în practică a inițiativei „Pro
ductivitate orară maximă, cu 
cheltuieli minime", ceea ce a 
dus la sporirea productivității 
orare cu 0.4—0.7 tone pe fiecare 
agregat. „Acum, ne spunea ing. 
Constantin Simion. director ad
junct gl combinatului. în aten
ția colectivului nostru stă ime
diata aplicare a unei noi iniția
tive care vizează realizarea în
tregii producții de ciment peste 
plan cu energie electrică econo
misită".

vaccin coniii născuti in lunile ianua
rie, februarie și martie 1975, precum 
si copiii omisi sau incomplet vacci
nați în 1974 sau în etapa din februa
rie 1975.

Pentru a ușura desfășurarea ac
țiunii. părinții aflați cu copiii, oca
zional. în această etapă de vaccinare, 
intr-o altă localitate sau cei ce do
miciliază flotant cu familia sint in
vitați să prezinte copiii la dispensa
rele medicale din această localitate.

(Agerpres)

din trei corpuri de bibliotecă 
inalte — din care unul, rabata
bil. devine, la nevoie, pat — un 
dulap cu două usi. un birou.

O altă piesă multifuncțională 
este denumită „Dupat": un du
lap și un pat intr-un singur corp 
de mobilă. Patul se folosește, la 
nevoie, prin rabatare. Dulapul 
este în interior, cu un canat 
pentru haine, iar deasupra are 
un corp separat pentru lenjerie 
și obiecte mici.

Colectivul de creatori de mo
dele și prototipuri lucrează la o 
altă garnitură, care valorifică 
bine stilul tradițional popular 
românesc. (Manole Corcaci. co
respondentul „Scînteii").

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 9 MAI 1975
Extragerea I : 49 48 28 69 30 41

15 4 81
Extragerea a II-a : 74 38 58 3» 31 

19 50 76 70.
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI l 

1 847 575 lei din care : 1 089 741 lai 
REPORT.
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SOSIREA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
SI COOPERĂRII AL REPUBLICII GABONEZE, 

PAUL OKUMBA D’OKWATSEGUE
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Gaboneze, 
Paul Okumba d’Okwatsegue, împreu
nă cu soția, care, la invitația minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu, face o vizită oficială în 
tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de Geor
ge Macovescu, împreună cu soția, 
Nicolae Ionescu. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.i

Au fost prezenți ambasadorul Re
publicii Gaboneze în țara noastră, 
Jean-Firmin N’Gondet. precum și 
șefii misiunilor diplomatice ale unor 
țări africane acreditați la București.

★
în aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe și cooperării al Republicii 
Gaboneze a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

în continuare, ministrul gabonez a 
făcut o scurtă vizită prin Capitală.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a oferit, vineri, un di

• SPORT ♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PENTRU O REPREZENTARE PRESTIGIOASĂ

A FOTBALULUI ROMÂNESC ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

Succes deplin echipei noastre naționale!
Miine. după-amiază. spectatorii de 

ne stadionul bucureștean ,.23 Au
gust" , si milioanele de telespecta
tori se vor reintiinl cu echipa re
prezentativă a României. După a- 
proape un an, formația tricoloră va 
juca din nou pe terenul propriu. în 
ambianta caldă pe care publicul din 
Capitală știe să o creeze unor ase
menea manifestări sportive. în tot 
acest răstimp, echipa României și-a 
concentrat pregătirile in direcția a- 
daptării sale pentru meciurile pe 
cimnurile de ioc străine si a depă
șirii dificultăților inerente unor a- 
semenea partide. Recentele rezulta
te dobîndite de ea pe stadioanele de 
la Praga si. mai ales, de la Madrid 
— in meci oficial pentru campiona
tul european, cu puternica formație 
a Spaniei — dovedesc progresele 
sensibile âfe echipei, capacitatea e! 
de a se confrunta cu cele mai bune 
reprezentative de pe continent.

într-un articol publicat recent în 
ziarul nostru se reafirma încrederea 
că echipa reprezentativă poate obține 
rezultate bune, superioare celor din 
anii trecuti, prin efortul colectiv al 
tuturor factorilor care concură la 
pregătirea performantei — jucători 
si tehnicieni, federație și cluburi, 
într-adevăr. fotbalul românesc dis
pune de multe talente ; in rîndurile 
lui se găsesc chiar unii maeștri în 
tehnica si tactica acestui sport. De 
asemenea, fotbalul nostru a arătat în 
diverse împrejurări că dispune de 
competentă tehnică pentru a pre
găti bine echipa reprezentativă, ca și 
de capacități organizatorice necesare 
susținerii efortului tehnic. Iată-ne a- 
cum în fata partidei cu formația Da
nemarcei, primul dintr-o serie de 
trei meciuri oficiale pe care echipa 
României le va juca succesiv pe sta
dionul din București. Importanta a- 
cestei partide și ponderea rezultatu
lui ei în clasamentul grupei a IV-a 
a campionatului european interțări 
sînt binecunoscute de amatorii de 
fotbal. Evoluția situației din grupa 
a IV-a, ca și clasamentul actual al 
celor patru echipe ne arată limpede 
că dreptul la calificare poate fi asi
gurat prin rezultate pozitive în fie
care din partidele ce urmează. Mai 
mult, subzistă posibilitatea ca înseși 
proporțiile scorurilor concrete ce se 
vor înregistra la jocurile viitoare să 
aibă o influență hotărîtoare pentru 
stabilirea clasamentului final.

Echipa Danemarcei, adversara cu

Azi, meciul dintre 
echipele de tineret ale 

României și Danemarcei
Astăzi, în localitatea daneză Hol- 

baek se va disputa meciul dintre e- 
chipele reprezentative de tineret „sub 
23 de ani" ale României și Danemar
cei. Partida contează pentru campio
natul european interțări, categoria 
tineret. în primul joc. desfășurat la 
București, echipa noastră cîștigase cu 
6—2 (3—2).

La Holbaek e probabil ca repre
zentativa română să alinieze urmă
toarea formație : Moraru — Purima, 
Smarandache, FI. Marin, L. Mihai — 
Dumitriu IV. Mulțescu. Beldeanu — 
Troi, Năstase, Dănilă (Manea). 

neu în onoarea ministrului afaceri
lor externe și cooperării al Republi
cii Gaboneze, Paul Okumba d’Okwat
segue.

Au participat Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Ion Cosma, ministrul turismu
lui, Nicolae Ionescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale,

A luat, de asemenea, parte Jean- 
Firmin N’Gondet, ambasadorul Re
publicii Gaboneze la București.

în timpul dineului, miniștrii de 
externe ai celor două țări au toastat 
în sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Albert 
Bernard Bongo, pentru întărirea re
lațiilor dintre România și Gabon. Ei 
și-au exprimat, totodată, convingerea 
că această vizită va constitui un mo
ment important în evoluția pozitivă 
a raporturilor româno-gaboneze. con
tribuind la identificarea unor noi căi 
și domenii de dezvoltare și diversi
ficare a cooperării bilaterale, la în
tărirea prieteniei și colaborării din
tre popoarele român și gabonez în 
interesul ambelor țări, al cauzei 
păcii, înțelegerii și conlucrării inter
naționale,

(Agerpres)

care își va măsura puterile formația 
noastră tricoloră, e o echipă ambi
țioasă și cu multă vigoare fizică, ea 
reprezentind un fotbal destul de bine 
cotat în Europa. Mai mulți jucători 
danezi fac parte din cluburi profe
sioniste din vestul continentului : u- 
nii dintre aceștia vor fi prezenți 
miine pe stadionul „23 August" în 
echipa Danemarcei, spre a-i întări 
potențialul de joc.

Acordînd meciului România-Dane- 
marca considerația cuvenită și apre-

FORMAȚIA REPREZEN
TATIVĂ PENTRU ME
CIUL ROMÂNIA - DA

NEMARCA

RADUCANU — CHERAN, 
SATMAREANU II. G. SANDU, 
ANGHELINI - DUMITRU, 
DINU, GEORGESCU — CRI- 
ȘAN, DOBRIN, LUCESCU.

Rezerve : Iorgulescu, Sameș, 
Bălăci, Kun, Iordănescu.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

TIBCO ’75 
își deschide mîine porțile 

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Vineri a avut loc o conferință de 
presă organizată de Camera de Co
merț si Industrie. Comentind am
ploarea acestei manifestări. Re
mus Brad, directorul general al 
întreprinderii de tîrguri și expoziții, 
a subliniat că „TIBCO ’75“ reunește 
produse a numeroase firme din 17 
țări din Europa, Asia, Africa și A- 
merica Latină, Alături de țara noas
tră, care este principalul expozant, 
iau parte cu expoziții oficiale parti- 
cipanți din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Republica Democrată Germană, 
Republica Federală Germania. Italia, 
Polonia și U.R.S.S. Participă oficial, 
de asemenea, și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. Cu standuri 
proprii sînt prezente firme din An
glia, Austria, Belgia, Elveția, Iugo
slavia. Japonia, Nigeria și Portuga
lia. Amploarea participării ne în
dreptățește să considerăm — a arătat 
în încheiere vorbitorul — că tîrgul 
găzduit de capitala României va con
tribui la cunoașterea posibilităților 
de export ale țării noastre și ale par- 
ticipanților. de peste hotare, la stabi
lirea de noi contacte și perfecta
rea unor tranzacții comerciale reci
proc avantajoase, stimulind comer
țul și cooperarea economică și tehni- 
co-științifică internațională.

(Agerpres)

refuze un asemenea mod superficial 
de a gindi sint inșiși jucătorii echi
pei. Ei înțeleg, fără indoială, că este 
necesară o angajare totală și respon
sabilă a forțelor fiecăruia, o perfectă 
colaborare între toți componenții e- 
chipei. Animați deopotrivă de țelul 
unei victorii clare, concludente, ei 
trebuie să arunce în luptă tot ce au 
mai bun, să colaboreze perfect în te
ren. înlăturind hotărît orice altă pre
ocupare măruntă, orice alt gînd care 
ar putea să le diminueze puterea de 
mobilizare sufletească în joc. Jucăto
rii să fie conștienți că au de apărat 
miine. într-o întrecere fotbalistică o- 
ficială, culorile sportive ale țării, 
prestigiul fotbalului nostru, prestigiul 
și onoarea sportivă a fiecărui compo
nent al echipei reprezentative. Și 
credem că fiecare jucător. gindește 
că nimic nu e mai de cinste pentru 
un sportiv decît faptul de a se pre
zenta în fața milioanelor de susțină
tori drept un luptător capabil să ob
țină clar și convingător victoria, acea 
victorie pe care el și-o dorește, pe 
care o dorește atit de fierbinte pu
blicul care îl susține.

Sintem convinși că publicul, zecile 
de mii de spectatori care vor lua 
loc miine în tribunele stadionului 
„23 August" vor încuraja din toată 
inima, din toate puterile, formația 
noastră — din primul și pînă în ul
timul minut. Se înțelege că atit pe 
teren, cit si în tribune, comportarea 
tuturor trebuie să se înscrie în spi
ritul deplinei sportivități, caracteris
tic sportivilor și spectatorilor din țara 
noastră, binecunoscută de către cei 
care ne vizitează stadioanele și are
nele. Să fie mîine pe stadion o at
mosferă profund sportivă, fără ma
nifestări de nerăbdare sau apostro
fări Ia greșelile — inerente în orice 
joc — comise de unul sau altul dintre 
jucători, o atmosferă propice între
cerii fotbalistice si. firește, echipei 
noastre reprezentative. O atmosferă 
de deplină sportivitate și condescen
dență față de partenerul de joc, 
față de arbitrii întîlnirii.

Urînd succes fotbaliștilor Româ
niei, joc bun și un rezultat pe mă
sura dorinței jucătorilor, antrenori
lor și spectatorilor — toți cei ce vom 
fi miine prezenți în tribunele sta
dionului să ne unim glasurile într-un 
cor uriaș scandind : „IIAI ROMA
NIA !“

Valeriu MIRONESCU

cucerind titlul continental si meda
lia de aur cu performanta de 2 621 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
șituat. Heider (R.F.G.) — 2 565 punc
te si Gerinder (Austria) 2 559 puncte.

La cea de-a IV-a ediție a „euro
penelor" de popice rezervate junio
rilor. reprezentanții culorilor sporti
ve ale României au obținut două 
medalii de aur și două medalii de 
argint.

, TENIS
în sferturile de finală ale turneu

lui internațional de tenis de la 
Miinchen, jucătorul român Ilie Năs
tase l-a învins cu 6—3, 7—6 pe vest- 
germanul Heinz Jurgen Pohmann, 
argentinianul Guillermo Vilas l-a eli
minat cu 6—2, 7—5 . pe Elschenbroich 
(R.F.G.).

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 

DEDICATE ZILEI DE 9 MAI

Cuvîntarea președintelui I. B. TitoChemarea C.C. al P.C.U.S., Prezidiului
Sovietului Suprem și Guvernului U.R.S.S. 

adresată popoarelor, parlamentelor
1

și guvernelor
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Cu 

prilejul Zilei Victoriei asupra fascis
mului, C.C. al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem și Guvernul U.R.S.S. 
au adresat popoarelor, parlamente
lor și guvernelor o chemare — trans
mite agenția T.A.S.S.

După ce arată că Europa și lumea, 
în ansamblu, s-au apropiat în mod 
concret de înfăptuirea acelui țel mă
reț la care au aspirat popoarele din 
coaliția antihitleristă și că în rela
țiile dintre state se afirmă tot mai 
mult principiile egalității, suveranită
ții, renunțării la folosirea forței, in 
chemare se spune : La cea de-a 
XXX-a aniversare a marii victorii, 
poporul sovietic, Partidul Comunist, 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. și gu

Festivitățile de la Moscova
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Con

ducătorii de partid și de stat sovie
tici, în frunte cu L. I. Brejnev, 
N. V. Podgornîi și A. N. Kosighin, 
au depus, in dimineața zilei de 9 
Mai, coroane de flori la Mausoleul 
lui V. I. Lenin din Piața Roșie și 
la Monumentul soldatului necunoscut 
de lîngă zidul Kremlinului.

La Monumentul soldatului necu
noscut a avut Ioc o paradă a tutu
ror genurilor de arme.

în Piața Roșie a avut loc. la 9 Mai, 
o manifestație a tineretului din o- 
rașul și regiunea Moscova, consacra
tă celei de-a XXX-a aniversări a 
victoriei poporului sovietic în Mare
le Război pentru Apărarea Patriei, 
în tribunele rezervate oaspeților din 
străinătate se afla delegația de partid 
și guvernamentală a României, con
dusă de tovarășul Paul Niculescu, 
membru ăl Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul e- 
ducației și învățămîntului. Se aflau, 
de asemenea. în tribune delegația 
Comitetului foștilor luptători anti
fasciști din România și Comitetului 
organizatoric al veteranilor din răz
boiul antihitlerist, precum și delega
ția militară română.

★

După-amiază, C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și Con
siliul de Miniștri al U.fi.S.S. au ofe

Depuneri de coroane la Berlin
BERLIN. — Cu prilejul celei de-a 

XXX-a aniversări a Zilei Victoriei 
asupra fascismului hitlerist. Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Stat. Horst Sinder- 
mann, președintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători de partid 
si de stat, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă și obștești din 
R.D.G. au depus, vineri, coroane de 
flori la Monumentul eroilor sovietici 
din Berlin-Treptow.

Adunarea de la Havana
HAVANA. — în sala Teatrului „La

zaro Pena", dim Havana, a avut loc 
o adunare solemnă la care au asistat 
Fidel Castro Ruz, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Cuba, prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar Cubanez, 
membri al Biroului Politic și ai Se
cretariatului C.C. al P. C. din Cuba, 
activiști de partid și de stat, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați Ia 
Havana, reprezentanți ai oamenilor 
muncii cubanezi.

în cuvîntul său. Fidel Castro a su
bliniat importanta istorică a victoriei

Prima aniversare la Lisabona
LISABONA 9 (Agerpres). — La 

Lisabona a avut loc o adunare fes
tivă a reprezentanților opiniei pu
blice democratice din capitală, con
sacrată celei de-a XXX-a aniver
sări a victoriei asupra fascismului. 
Cu acest prilej, a luat cuvîntul pri
mul ministru Vasco Gonțalves.

LISABONA — în cadrul unui in
terviu acordat corespondentului la Li
sabona al agenției T.A.S.S., primul 
ministru al Portugaliei, Vasco Gon
calves, a salutat victoria repurtată în 
urmă cu 30 de ani împotriva fascis
mului. Ca rezultat al victoriei asupra 
fascismului — a spus Vasco Goncal

In Consiliul Executiv al UNESCO
PARIS 9. (Agerpres). — Consiliul 

Executiv al UNESCO o celebrat, vi
neri, într-o ședință solemnă aniver
sarea a 30 de ani de la victoria asu
pra fascismului. Au luat cuvîntul cu 

vernul sovietic cheamă popoarele lu
mii, parlamentele și guvernele din 
toate țările să lupte pentru încetarea 
pentru totdeauna a flagelului primej
dios al războiului' rece, a amestecu
lui în treburile interne ale altor po
poare și state, să-și orienteze efortu
rile spre crearea unei atmosfere de 
încredere într-un viitor pașnic al 
omenirii, spre asigurarea unei păci 
trainice și îndelungate pe pămînt.

Poporul sovietic, statul sovietic, 
care au suportat principala povară a 
încleștării cu fascismul, declară din 
nou intenția lor fermă de a face tot 
ceea ce depinde de ele pentru ca, 
împreună cu alte popoare și state, să 
excludă războiul din viața omenirii.

rit o recepție la Palatul Congrese
lor din Kremlin.

în timpul recepției, tovarășul Paul 
Niculescu s-a întreținut cordial cu 
L. I. Brejnev, N. V. Podgornîi, 
A. N. Kosîghin. M. A. Suslov și 
A. A. Gromîko și a adresat. în nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și al întregii conduceri de partid și 
de stat din țara noastră, conducăto
rilor sovietici și întregului popor so
vietic felicitări cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului, precum și urări de noi 
succese în construirea comunismului.

Mulțumind, tovarășul L. I. Brejnev 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducătorilor de partid 
și de stat din România felicitări cor
diale, un salut tovărășesc și cele mai 
bune urări.

★
La căderea serii, după un moment 

de reculegere păstrat in memoria ce
lor căzuți în lupta împotriva fascis
mului, cerul Moscovei s-a acoperit 
de ghirlandele multicolore ale salvelor 
de rachete, trase în semn de salut 
în cinstea aniversării victoriei.

în marile piețe publice din Moscova 
și în parcuri au avut loc serbări 
populare.

Salve de salut au mai fost trase 
în capitalele republicilor unionale, 
în orașele-erou și în alte centre im
portante ale Uniunii Sovietice.

De asemenea, au depus coroane de 
flori delegațiile străine prezente in 
capitala R.D.G. pentru a lua parte 
la manifestările consacrate Zilei Vic
toriei asupra fascismului hitlerist, 
printre care si delegația Frontului 
Unității Socialiste din România, 
condusă de tovarășul Comeliu 
Mănescu. membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S.

asupra fascismului, contribuția po
porului sovietic la zdrobirea mașinii 
de război germane.

Referindu-se în continuare la mo
dificările profunde ivite după cel 
de-al doilea război mondial pe harta 
Africii, Asiei și Americii Latine, un
de majoritatea popoarelor și-au do- 
bindit independența națională. Fidel 
Castro a relevat importanta victoriei 
revoluției cubaneze și a creării pri
mului stat socialist din America La
tină.

ves — popoarele Europei au fost 
izbăvite de robia nazistă, au putut 
respira liber, și-au putut făuri pla
nuri pentru un viitor mai bun.

în Portugalia, eliberarea de fas
cism a avut loc abia după aproape 
30 de ani de la încheierea războiului, 
la 25 aprilie 1974 — a spus Goncal
ves. Mișcarea Forțelor Armate, strins 
legată de poporul portughez, are ca 
obiectiv îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale poporului — a adăugat el. 
Pentru realizarea acestui obiectiv, 
noî am ales, în revoluția noastră, o 
cale care trebuie să ne conducă spre 
socialism.

acest prilej Hector Vynter, președin
tele Consiliului Executiv, Amadou 
Mahtar M’Bow, director general al 
UNESCO, și reprezentanții a 14 țări 
în Consiliul Executiv.

BELGRAD 9 (Agerpreș). — Cu pri
lejul împlinirii a 30 de ani de la 
victoria asupra fascismului, Iosip 
Broz Tito, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, luînd cuvîntul 
la posturile de radio și televiziune 
iugoslave, a făcut o trecere în revis
tă a principalelor momente ale luptei 
desfășurate în întreaga Iugoslavie, 
atît împotriva trupelor germane, cît 
și împotriva ustașilor și a cetnicilor. 
Amintind că operațiunea de elibera
re a Belgradului a reprezentat punc
tul culminant al colaborării în luptă 
dintre armatele iugoslavă Și sovieti
că, președintele Tito a spus, în con
text : „în momentul eliberării Bel
gradului, noi aveam 53 de divizii, 
marină militară și aviație. La înche
ierea războiului, am avut sub arme 
800 000 de oameni... Esențial este, 
deci, că noi înșine ne-am eliberat 
țara".

Parada militară de la Belgrad
BELGRAD 9 — Corespondentul 

nostru transmite : La Belgrad, cea 
de-a XXX-a aniversare a victoriei 
asupra fascismului și a eliberării Iu
goslaviei a fost marcată de o mare 
paradă militară. în tribuna oficială, 
amenajată în fața sediului Adunării 
R.S.F. Iugoslayia, se aflau președin

Reuniunea solemnă a
VARȘOVIA 9 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 9 Mai, la 
Varșovia a avut loc reuniunea so
lemnă a Seimului polonez, la care 
au participat conducători de partid 
si de stat polonezi.

în cuvîntarea rostită. E. Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
amintind că războiul a început pe 
pămintul’ Poloniei, a reliefat erois
mul poporului polonez atît pe front, 
cît si in mișcarea populară de re
zistentă.

Victoria asupra fascismului — a 
relevat vorbitorul — este rezultatul 
eforturilor titanice, fără precedent, 
ale popoarelor în timpul războiului. 
Victoria a fost plătită cu prețul a 
40 de milioane de jertfe, cele mai 
mari suferindu-le poporul sovietic. 
Eroismul înalt al popoarelor Euro
pei in fata agresiunii germane și a 
terorii fasciste va rămîne veșnic un 
exemplu măreț. Clasa muncitoare și 
partidele comuniste au jucat un rol 
uriaș în mișcarea generală de rezis
tentă.

O contribuție importantă la victo
ria comună asupra fascismului — a 
spus Edward Gierek — au adus-o 
statele occidentale ale marii coaliții.

Solemnitățile
TIRANA 9 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
Zilei Victoriei asupra fascismului, în 
capitala albaneză a avut loc o adu
nare solemnă, la care au participat 
conducători de partid și de stat, ve
terani de război, un numeros public. 
Au fost prezente delegațiile sindicale 
străine care au participat la festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea zilei 
de 1 Mai în Albania.

în discursul pronunțat la adunarea 
solemnă, președintele comitetului ve-

Acțiuni ale ambasadelor României
SOFIA. — Cu prilejul împlinirii a 

98 de ani de la Proclamarea indepen
denței de stat a României și a 30 de 
ani de la victoria împotriva fascis
mului, ambasadorul țării noastre la 
Sofia, Trofi.n Simedrea, a depus la 
9 Mai coroane de flori la Monumen
tele ostașilor români de la Grivița șl 
Pordim și la Monumentul ostașilor 
ruși și români de la Plevna. La de
punere au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, conducători ai organizațiilor de 
masă și obștești, numeroși locuitori.

★
LONDRA 9. — Corespondentul

nostru transmite : La 9 Mai. la Am
basada Republicii Socialiste România 
din Londra a fost organizată o sea
ră românească. Cu acest prilej, amba
sadorul român, Pretor Popa, a vor
bit despre importanța evenimentelor 
de la 9 Mai în istoria modernă a 
României. în saloanele ambasadei s-a

Cuvîntare omagială
WASHINGTON. — într-o cuvîn

tare rostită cu ocazia celei de-a 
XXX-a aniversări a victoriei împo
triva fascismului, senatorul demo
crat Edward Kennedy a adus un o- 
magiu luptătorilor care și-au dat 
viața pentru înfri-ngerea puterilor 
Axei în cel de-al doilea război mon
dial. în. anii care au trecut de la 
război, a spus Edward Kennedy în
tr-o cuvîntare rostită în Senat, am

Referindu-se la acțiunile de luptă 
ale popoarelor din Balcani și din în
treaga lume împotriva fascismului, 
președintele Tito a spus : Fără în
doială, povara principală a războiu
lui a suportat-o Uniunea Sovietică și 
această țară a adus cele mai mari 
jertfe. Mari sacrificii — a arătat el 
— au făcut și aliațiî occidentali pe 
cîmpurile de luptă din Europa. Fie
care popor a dat tot ce a putut. Toa
te popoarele care au fost cuprinse în 
cel de-al doilea război mondial și-au 
adus contribuția.

învățămintele celui de-al doilea 
război mondial, tot ceea ce a trăit 
omenirea in timpul acestui război 
trebuie să rămînă bine întipărite în 
minte. Aceste lucruri nu trebuie ui
tate, pentru ca ele să nu se mai re
pete niciodată — a spus președintele 
Iugoslaviei.

tele Iosip Broz Tito, conducători de 
partid și de stat,

Ziua Victoriei a fost sărbătorită 
festiv în toate centrele republicane 
și provinciale.

La mormintele eroilor naționali 
care și-au dat viața pentru liberta
tea tării au fost depuse coroane de 
flori.

Seimului R. P. Polone
în primul rînd S.U.A.. Marea Brita- 
nie si Franța. Experiența coaliției 
antihitleriste continuă să rămînă un 
argument în favoarea acțiunilor co
mune ale statelor, acum si în viitor, 
în numele realizării unei păci trai
nice. indestructibile.

în încheiere. Seimul a adoptat o 
Declarație cu privire la cea de-a 
XXX-a aniversare a victoriei asu
pra fascismului.

*
în aceeași zi, în capitala Poloniei 

si în alte orașe ale tării au fost de
puse coroane de Hori la monumen
tele ostașilor căzuți în timpul răz
boiului. Ambasadorul tării noastre 
la Varșovia. Aurel Duca, a depus 
coroane de flori la Monumentul sol
datului necunoscut si la Mausoleul 
soldatului sovietic din capitala Po
loniei.

Pe malul Vistulei a avut loc cere
monia dezvelirii monumentului 
„Gloria genistului" — simbol al 
triumfului omului asupra distruge
rilor pe care le provoacă războiul.

Seara. în fata Monumentului sol
datului necunoscut a avut loc ma
nifestarea „Apelul victoriei", orga
nizată de Frontul Unității Poporului.

de la Tirana
teranilor de război pentru districtul 
Tirana. Llazi Stratoberdha, a subli
niat contribuția adusă de poporul al
banez la zdrobirea definitivă a fas
cismului în Europa, lupta sa eroică 
pentru eliberarea națională, în cursul 
căreia au fost jertfite 28 000 de vieți 
omenești.

Vorbitorul a evidențiat, totodată, 
că victoria asupra fascismului este 
rezultatul luptei și sacriflciilbr tutu
ror popoarelor din țările care au 
făcut parte din coaliția antifascistă.

organizat o expoziție de cărți șl s-« 
prezentat o gală de filme românești.

★
CIUDAD DE MEXICO. — La amba

sada țării noastre din Ciudad de 
Mexico a avut loc o seară culturală 
românească. Au participat reprezen
tanți ai conducerii Societății de prie
tenie Mexico-România. Despre în
semnătatea zilei de 9 Mai a vorbit 
ambasadorul țării noastre. Dumitru 
C. Mihail.

★
HELSINKI 9 (Agerpres). — La 

Helsinki a avut loc o adunare a A- 
sociației de prietenie Finlanda — 
România consacrată aniversării a 98 
de ani de la dobindirea independen
ței de stat a României și celei de-a 
XXX-a aniversări a victoriei po
poarelor asupra fascismului.

Semnificația evenimentelor a fost 
subliniată de ambasadorul român în 
Finlanda. Constantin Vlad.

in Senatul S.U.A.
traversat _ perioada Întunecată ■ 
războiului rece și am ajuns intr-o 
eră de destindere a încordării in
ternaționale. Fără îndoială — a con
tinuat el —, politica de destindere 
corespunde intereselor vitale ale 
Statelor Unite și aliaților lor. Per
sonal, susțin pașii constructivi În
dreptați spre lichidarea definitivă a 
războiului rece, dezvoltarea unor 
noi legături intre Est și Vest.

cinema
• 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
• Blocada : LUCEAFĂRUL — 9î 
12,30; 16: 19,30.
A Hoinarii : CASA FILMULUI — 
10: 12: 14; 16.15: 18,15; 20,30. BUCU
REȘTI — 8.45; iu 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.

• Sarea : FESTIVAL — 9: 11: 13; 
15; 17; 19: 21.
A Un milion pentru Jake : VIC
TORIA — 9,15: 11,30: 13,45: 16:
18,30; 20,45.
• 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; 20.
• Tunurile din Navarone : LUMI
NA — 9: 12,30; 16; 19,30.
a Pirații din Pacific — Insula co
morilor : LIRA — 15.30; 19. GIU- 
LESTI — 15,30; 19.
A Fugarul î FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18: 20,15. MELODIA - 
9: 11,15: 13.30: 16; 18.15; 20.30, GLO
RIA — 9: 11,15; 13,30; 16: 18.15:
20.30.
• Balada soldatului : VIITORUL
— 15.30; 18; 20.15.

• Ziua delfinului : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. DOINA
— 11,15; 13,30; 17,30; 20. GRIVITA
— 9; 11,30; 13,30; 16: 18.30; 20,30.
a Program pentru copii : DOINA
— 9,45; 16.
• 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 Shivanei : DRUMUL SĂ
RII - 10; 15.30: 19. FLOREASCA
— 10: 15,30; 19.
a Riscul : CRÎNGAȘI - 16; 18,15 
a Ai greșit, inimă ! : TOMIS -x 
9; 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20,15. FLA

MURA — 9; 11,15: 13,30; 15.48; 18: 
20,15.
a Stejar — extremă urgență : 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
a Șapte păcate : MOȘILOR — 9; 
ii: 13.
a Invincibilul Luke : COTROCENI
- 14; 16: 18; 20.
a Muntele ascuns : MUNCA — 16; 
18: 20.
• Iarba de mare : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,3.0; 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 la castel : RAHOVA
- 16; 18: 2°.
• Cel cinci din cer : PROGRESUL 
— 15,30; 18; 20,15.

teatre
a Teatrul Național București (sala 
mare) : Medeea — 19.30, (sala
mică) : Dulcea pasăre a tinereții
— 19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Igor Markewitcb
— 20.
a Opera Română : Madame But
terfly — 19.
a Teatrul de operetă : Spune Ini
mioară, spune — 19.30.
a Teatrul de comedie : Ud 
Hamlet de provincie — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chlțimla — 19,30, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Elisabeta I 
15. A 12-a noapte — 19.30.
a Teatrul Mic : Cu cărțile pe față
— 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sa>a 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30. 
(sala Studio) : Șoc Ia mezanin
— 19.
a Teatrul Giulești : Spoon River
— 17. Steaua fără nume — 19.30.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars —
19,30.
a Teatrul de revistă $1 comedie 
„I. Vasilescu" : Capete rotunde si 
capete țugulete — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Teatrul de pă
puși din Olanda — 20. (sala din

str. Academiei) : Tigrișorui Petre 
— 17. >
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe acest pămint — 19.30 
a Circul de stat : Hai să ridem la 
circ — 19,30.
a Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Bolnavul Închipuit — 20.

tv
10,00 Film serial pentru copii : 

Legenda lui Arthur (I).
10,25 Care floare-i mai frumoasă 

— melodii populare.
10,50 Telecinemateca. Ciclul „Do

sarele istoriei". Eroii de la 
Telemark.

12.55 Telex.
13,00 Bucureștiul necunoscut.
13.15 Preferințele dv. muzicale sînt 

și preferințele noastre.
14,00 Drumuri pe cinci continente.
14.55 Hai la joc — program de mu

zică populară.
15.15 Caleidoscop cuitural-artistlc.
15,35 Jaz la Sibiu.
15.55 Telex.
16,00 Magazin sportiv.
11.10 Teleglob : Olanda.
17.25 Vîrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
18.15 Club T vă invită la Tg. Mu

reș.
19.00 Lumea copiilor.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial : Kojak.
21,40 Telejurnal • Săptămînă spor

tivă.
22.00 întîlnirea de la ora... 10.

ciind calitățile adversarilor, fotba
liștii și tehnicienii lotului nostru 
reprezentativ s-au pregătit cu multă 
sirguință. Asistînd la antrenamente 
și jocuri-școală. desfășurate în aceas
tă săptămînă, am remarcat nwa 
tenace de pregătire și spiritul de în
credere lucidă în forțele echipei ro
mâne Ia toți componenții lotului, 
fără deosebire. în fiecare din zi
lele trecute, de la portari la vîrfuri 
de atac, de la cei experimentați și 
cu reputație fotbalistică pînă la 
membrii cei mai tineri ai lo
tului, toți jucătorii s-au antre
nat cu perseverență. Toate datele în
clină hotărît balanța pronosticurilor 
spre echipa României. Nu numai fap
tul că meciul se va juca pe stadio
nul din București, ci, în primul rînd, 
potențialul de ansamblu al formației 
tricolore dă dreptul amatorilor de 
fotbal să spere și să aștepte un re
zultat pe măsura posibilităților -echi
pei noastre.

Firește, subliniind toate aceste ca
lități, este departe de noi gîndul de 
a sugera în vreun fel că întîlnirea 
de miine va fi ușoară, dinainte cîș- 
tigată. Iar primii care trebuie să-și

CICLISM: „Cursa Păcii"
BERLIN 9 (Agerpres). — Prima 

etapă a celei de-a 28-a ediții a tra
diționalei competiții cicliste /.Cursa 
Păcii", disputată pe ruta Berlin — 
Magdeburg (167 km), a fost ciștiga- 
tă de Hans Joachim Hartnik (R.D.G.) 
în 3h47’02”. Grosul plutonului. în 
care se aflau și cicliștii români, a 
sosit cu o întîrziere de circa 6 mi- 

'nute.
POPICE: încă un titlu euro

pean cucerit de juniorii 
români

BUDAPESTA 9 (Agerpres) — Pro
ba individuală din cadrul campio
natelor europene de. popice pentru 
juniori s-a încheiat cu victoria 
sportivului român Grigore Marin, 
care si-a întrecut net adversarii.
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A XXX-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

Festivitățile de la Praga
Conferința internațională asupra 

dreptului mării și-a incheiat lucrările
PRAGA 9 — Corespondentul Ager

pres transmite : Cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub ocuoatia fascis
mului german, la 9 Mai — sărbătoa
rea națională a poporului cehoslovac 
— la Praga a avut loc un miting și o 
paradă militară.

In tribuna oficială, instalată 
plafoul Letna. se aflau Gustav 
sak, secretar general al C.C. al 
din Cehoslovacia, președintele 
al Frontului Național al R.Ș.C........
bomir Strougal. președintele guver
nului federal, alți reprezentanți ai 
conducerii de partid și de stat. In 
tribună a luat loc. de asemenea, și 
tovarășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. a) P.C.R.. mem
bru al Consiliului Național al F.U.S.. 
conducătorul delegației Frontului U- 
nității Socialiste al Republicii Socia
liste România.

La mitingul reprezentanților popu-

ne 
Hu- 
P.C. 
c.c. 
Lu-

lației capitalei și ai unităților armate 
a vorbit Lubomir Strougal. El a re
amintit lupta grea și numeroasele 
jertfe pe care ceie două popoare fră
țești — ceh și slovac — comuniștii, 
întregul popor cehoslovac au trebuit 
să Ie dea în lupta cu dușmanul. Vor
bitorul a evidențiat contribuția hotă- 
ritoare a Armatei sovietice la învin
gerea definitivă a Germaniei fascis
te. la eliberarea Cehoslovaciei. Ne 
este scumpă — a spus el — și amin
tirea ostașilor altor popoare, care au 
luotat pe pămintu! patriei noastre, 
care și-au jertfit viața pentru liber
tatea noastră.

A urmat parada militară, care a 
reunit elevi ai școlilor și academii
lor militare. unități ale Armatei 
populare cehoslovace. Ministerului ' 
de Interne și Miliției populare.

★
Seara. C.C. al P.C. din Cehoslova

cia și guvernul cehoslovac au oferit 
o recepție.

Conferința de presă a lui Fidel Castro

Declarația M. A. E
al Republicii Vietnamului de Sud

cu privire la așa-zisele „evacuări umanitare"

SAIGON „ORAȘUL flO ȘI MIN"
9 (Agerpres). — Ministerul de Ex
terne al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație in 
care se arată că. sub pretextul unei 
„evacuări umanitare".' autoritățile a- 
mericane au constrins. după prăbu
șirea regimului de la Saigon susținut 
de S.U.A., un mare număr de viet
namezi să se expatrieze in S.U.A. și 
in alte țări, aceste persoane — in 
majoritate femei, copii și vîrstnici, 
— fiind in prezent supuse unui tra
tament intolerabil. Multi dintre 
acești oameni, arată declarația, de- 

. nunță înșelăciunea căreia i-au căzut 
victimă și cer șă fie repatriați.

Relevind că evacuarea forțată a 
vietnamezilor reprezintă o gravă 
violare a Acordului de la Paris a- 
supra Vietnamului și o sfidare la a- 
dresa drepturilor Omului și a nor
melor de drept internațional, decla
rația M.A.E. al R.V.S. cere S.U.A. să 
efectueze repatrierea imediată a 
celor eh doresc să se înapoieze in 
Vietnamul de sud și sâ despăgu
bească aceste persoane pentru 
daunele ce le-au fost aduse.

*Un purtător de cuvînt al M.A.E. 
al R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație in care este exprimat un 
sprijin deplin față 
M.A.E. al R.V.S. in 
soanelor evacuate de 
forțat din Vietnam.

★
Generalul Tran Van Tra. președin

tele Comitetului administrativ mili
tar din zona Saigon — Gia Dinh, a 
organizat o conferință de presă la

de declarația 
problema per- 
S.U.A. in mod

decare au participat aproape 100 
ziariști vietnamezi și străini - 
nunță agenția V.N.A.

După ce a subliniat că în prezent 
poporul. vietnamez, liber și indepen
dent. dorește să edifice un Vietnam 
dezvoltat, prosper și puternic, ge
neralul Tran Van Tra a arătat că. in 
primele zile de pace, există o serie 
de dificultăți, inerente după război, 
care totuși sînt incomparabile cu cele 
din ultimii 30 de ani. Poporul viet
namez — a spus el — are capacitatea 
de a rezolva toate problemele nor
malizării și îmbunătățirii condițiilor 
de viață ale populației. In ce pri
vește activitatea Comitetului admi
nistrativ militar. generalul Tran 
Van Tra a declarat că acest orga
nism va face tot ce este posibil pen-, 
tru menținerea ordinii publice, stabi
lizarea în cel mai scurt timp a con
dițiilor de viață ale populației și re
zolvarea tuturor celorlalte probleme. 
El a arătat că organismul pe care-1 
conduce va asigura securitatea zia
riștilor străini aflati la Saigon și le 
va crea condiții favorabile pentru 
exercitarea profesiunii.

★
UNITE 9 (Agerpres). 
deschiderii pe lingă 
misiuni de observa- 
R.D. Vietnam și Gu- 

Provizoriu al 
de Sud a fost 
de secretarul 
U nite. Kurt

celor

BUDAPESTA

NAȚIUNILE 
— Problema 
O.N.U. a unor 
tori aparținind 
vernului Revoluționar 
Republicii Vietnamului 
discutată, la Geneva, 
general al Națiunilor 
Waldheim, și reprezentanții 
două guverne — a anunțat. Ia New 
York, un purtător de cuvînt al O.N.U.

COMUNICAT COMUN UNGARO-IRAKIAN
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — în 

comunicatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei oficiale in R. P. 
Ungară a lui Saddam Hussein, se
cretar general adjunct al conducerii 
regionale a Partidului Socialist Arab 
Bșas. Vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Irak, se arată că cele două părți au 
constatat cu satisfacție extinderea 
fructuoasă a colaborării dintre ele 
pe multiple planuri, a legăturilor 
dintre Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar și Partidul Socialist Arab 
Bans din Irak.

Comunicatul relevă că o atenție 
deosebită in cadrul convorbirilor a 
fost acordată examinării situației 
din Orientul Apropiat. subliniindu-se

că o pace ■ trainică și dreaptă în _a- 
ceastă zonă nu poate fi obținută 
fără retragerea trupelor israeliene 
de pe toate teritoriile arabe ocu
pate. fără restabilirea drepturilor 
naționale legitime ale poporului 
arab palestinean. inclusiv dreptul 
său la autodeterminare. Cele două 
părți au evidențiat că succesul Con
ferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare in Europa ar 
putea contribui, in mare măsură, la 
întărirea securității nu numai in 
Europa, ci și in alte regiuni ale 
lumii.

Părțile au salutat victoriile isto
rice ale popoarelor din Vietnam și 
Carhbodgia.

IRAK: Coordonate ale
dezvoltării moderne

In cimpia mănoasă dintre Tigru 
și Eufrat, acolo unde legende ale 
antichității situau „paradisul", hol
dele aurii de griu se află în plină 
recoltare. Pe marginea canalelor de 
irigații, plantațiile de curmali, 
înfățișare de pădure tropicală, a- 
coperă orizontul. Există în Irak nu 
mai puțin de 32 milioane de arbori 
de curmali, care situează țara pe 
primul loc în producția mon
dială. Fiecare petic de pămint um
brit și udat de apă este folosit la 
maximum. Grinar al lumii antice, 
cu un sistem de irigații uimitor 
pentru acele timpuri, pămintul le
gendarei Mesopotamii, ce a 
atit 
ilor 
lăzi 
bile 
pentru a reda agriculturii suprafe
țele afectate in urma revărsărilor 
stihinice ale celor două mari fluvii 
paralele. Tigrul și Eufratul.

Planul cincinal de dezvoltare a 
agriculturii (1976—1980). care bene
ficiază de alocații 
peste 6 miliarde de 
numeroase lucrări 
a apelor, drenări și 
de mii de hectare, concomitent cu 
extinderea cooperativelor agricole, 
de producție și a fermelor de stat 
și cu construcția unui mare număr 
de ..sate model". Se dezvoltă tot
odată și sectorul zootehnic, prin 
amenajări de întreprinderi moder
ne de creșterea animalelor și a pă
sărilor. Păstoritul. îndeletnicire tra
dițională a beduinilor, cunoaște, de 
asemenea, un puternic impuls.

Noul plan cincinal. în paralel cu 
dezvoltarea agriculturii, preyede, 
de asemenea, construirea a nume
roase întreprinderi industriale și 
extinderea capacităților celor ac
tuale. Alături de industria textilă 
tradițională, care dispune de o pu
ternică bază de materii prime — 
vaste suprafețe cultivate cu bum
bac — se dezvoltă și industria ma
terialelor de construcții, industria 
siderurgică, a construcțiilor de ma
șini. Marea uzină de la Iskanderiya. 
la 30 kilometri de Bagdad. în apro
pierea vestigiilor antice ale Babilo- 
nului. care asamblează tractoare,

cu

avut 
de suferit de pe urma invazi- 
și ocupațiilor străine, este as- 
terenul unor eforturi remarca- 
intreprinse de autoritățile țării

echivalind cu 
dolari, prevede • 
de regularizare 
irigații pe sute

autocamioane, autobuze și o serie 
de mașini agricole, iși va . spori 
considerabil producția prin instala
rea unor noi linii și capacități. O 
atenție deosebită se acordă, in con
tinuare. extracției petrolului — ra
mură de bază a economiei și prin
cipală sursă de venituri — produc
ția atingind acum nivelul de 100 
milioane tone anual.

Desigur, traducerea cu succes în 
viață a marilor proiecte economice 
va fi favorizată și de recentele e- 
voluții pozitive privind normaliza
rea relațiilor irako-iraniene. Abor- 
dind problemele actualității, in
terlocutorii de la Bagdad țin să-și 
exprime satisfacția pentru semna
rea la Alger de către șahinșahu] 
Iranului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. și Saddam Hussein, 
vicepreședintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Re
publica Irak, în cursul lunii martie, 
a acordului privind reglementarea 
problemelor in suspensie dintre cele 
două țări, determinarea frontierei 
fluviale, potrivit normelor interna-

HAVANA 9 (Agerpres). — Ridica
rea blocadei impuse împotriva Cubei 
constituie condiția de bază pentru 
inițierea convorbirilor bilaterale, asu
pra problemelor în suspensie, intre 
Statele Unite și Cuba — a declarat 
primul ministru cubanez Fidel Castro 
la o conferință de presă prilejuită de 
vizita la Havana a senatorului ame
rican George McGovern.

Frensa Latina, care informează 
despre aceasta, relevă că la una din
tre întrebările ziariștilor, premierul 
cubanez a recunoscut că din partea 
Statelor Unite au existat „unele mici 
gesturi" indicînd o dispoziție de a- 
meliorare a relațiilor lor cu Cuba, 
întrebat dacă o ridicare limitată a 
blocadei va servi la îmbunătățirea 
raporturilor dintre cele două țări,, el 
a afirmat că Cuba preferă eliminarea 
totală a embargoului, dar că., totuși,

o slăbire „suficient de largă" a aces
tuia poate contribui la o astfel de 
finalitate. Fidel Castro a spus apoi 
că țara sa dorește să-și îmbunătă
țească relațiile cu S.U.A. și câ, după 
părerea sa, aceasta este, de asemenea, 
în interesul poporului nord-ameri- 

. can.
Relevînd că vizitele anterioare la 

Havana ale senatorilor nord-ameri- 
cani. Jacob Javits și Claiborne Pell, 
ca si prezenta vizită a senatorului 
George McGovern, se bucură de o 
deosebită apreciere, primul ministru 
Fidel Cgstro a declarat că. deși Sta
tele Unite si Cuba aparțin unor lumi 
diferite, este necesar ca ele să tră
iască in pace. „Noi — a subliniat el 
— sîntem dispuși să respectăm nor
mele internaționale și să respectăm 
toate țările care ne respectă".

Senatorul McGovern și-a încheiat vizita la Havana
HAVANA 9. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La încheierea vi
zitei în Cuba, senatorul democrat 
nord-american George McGovern a 
declarat. în cursul unei conferințe de 
presă, că blocada economică impusă 
Cubei trebuie ridicată. „Cu cit mai 
rapid se va proceda la suprimarea 
embargoului, cu atit mai bine va fi 
pentru ambele părți" — a subliniat 
el.

McGovern și-a exprimat satisfacția 
față de conținutul discuțiilor purtate 
cu Fidel Castro, arătînd că primul 
ministru cubanez a reafirmat că eli
minarea blocadei reprezintă condiția 
esențială pentru discutarea oricărei, 
alte probleme in suspensie între cele 
două țări. Premierul cubanez — a 
spus el — a' afirmat că această blo
cadă reprezintă o acțiune unilaterală 
a Statelor Unite, și Statele Unite tre
buie să renunțe la ea.

câMcGovern a precizat, totodată, 
i-a sugerat liderului cubanez unele 
măsuri care ar putea duce la accele
rarea luării acestei decizii. McGovern 
și Fidel Castro au apreciat că elimi
narea interdicției privind exportul de 
alimente si medicamente din S.U.A. 
in Cuba ar fi un gest semnificativ, 
care ar putea ajuta Ia îmbunătățirea 
relațiilor.

★
WASHINGTON 9 (Agerpres). — în 

cadrul unei declarații făcute ziariști
lor acreditați la Washington, purtă
torul de cuvint al Casei Albe. Ronald 
Nessen. a precizat că sancțiunile e- 
conomice împotriva Republicii Cuba 
vor fi ridicate „atunci cînd Organi
zația Statelor Americane va adopta 
o hotârire în acest sens". „Statele 
Unite — a adăugat purtătorul de cu
vint — nu văd rațiunea pernetuării 
antagonismului dintre S.U.A. și 
Cuba."

WASHINGTON

DESCHIDEREA

SESIUNII O.S.A
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

La Washington s-au deschis lucrările 
sesiunii anuale a Adunării ■ Generale 
a Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.). Delegajii din 23 de țări 
membre își propun să examineze o 
arie vastă de probleme referitoare, 
în ’esență, la diverse aspecte ale re
lațiilor lor de colaborare economică.

Potrivit declarațiilor unor miniștri 
de externe latino-americani. făcute 
înainte de reuniunea inaugurală, și 
comentariilor presei americane, cu 
toate că, nu figurează in- cadrul celor 
37 de puncte de be ordinea de zi. 
problema ridicării sancțiunilor econo
mice împotriva Republicii Cuba va 
constitui una dintre temele predomi
nante ale dezbaterilor și consultări
lor ocazionate de Adunarea Gene
rală a O.S.A. Este elocventă, in acest 
sens, declarația ministrului afacerilor 
externe al Mexicului. Emilio Rabassa, 
făcută agenției France Presse. potri
vit căreia guvernul său va cere la 
actuala sesiune convocarea unei con
ferințe extraordinare a O.S.A. pentru 
anularea sancțiunilor Împotriva Cu
bei.

Printre celelalte probleme care vor 
mai fi examinate figurează, de ase
menea, situația din Chjle și sprijini
rea cererilor guvernului panamez vi- 
zînd redobindirea suveranității na
ționale asupra zonei Canalului.

A FOST ADOPTATA CONVENȚIA PRIVIND TERITORIILE SUB
MARINE Șl SUBSOLUL LOR, DINCOLO DE LIMITELE JURIS

DICȚIEI NAȚIONALE
GENEVA 9 (Agerpres). — La Ge

neva s-au. încheiat, vineri, lucrările 
celei dș-a III-a etape a Conferinței 
internaționale asupra dreptului 
mării. La capătul a aproximativ 
două luni de negocieri — considerate 
de agenția France Presse ca dificile 
— reprezentanții a 148 de state par
ticipante au căzut de acord asupra 
textului Convenției privind terito
riile submarine și subsolul lor. din
colo de limitele jurisdicției naționale.

Așa cum a precizat președintele 
conferinței, Shirley Amerasinghe 
(Sri Lanka), în alocuțiunea rostită în 
ședința plenară finală, acest „text 
unic" constituie numai „un instru
ment de procedură și o bază pentru 
viitoarele negocieri".

Documentul menționat încearcă să 
realizeze o sinteză a propunerilor și 
ideilor generale formulate in cursul 
lucrărilor celor trei mari comisii ale 
conferinței. Astfel, el prevede crea
rea unei „autorități internaționale" a 
teritoriilor submarine — chestiune 
considerată ca cea mai importantă.

Această autoritate ar urma să-și des
fășoare activitatea ca un nou orga
nism al O.N.U. — cu sediul în Ja
maica — în care vor fi reprezentate 
toate statele participante.

Textul convenției precizează că, 
prin intermediul acestui organism, 
statele vor administra zona denumi
tă „patrimoniul comun al umanității", 
precum și resursele sale naturale și 
vor controla activitățile care se vor 
desfășura în această zonă.

Convenția menționează. în conti
nuare, că zona denumită „patrimo
niul comun al umanității" cuprinde 
„fundul mărilor și oceanelor, ca ȘÎ 
subsolul acestora, dincolo de limi
tele jurisdicției naționale, nici un 
stat neputind revendica sau exercita 
suveranitatea sa asupra unui sector 
oarecare din această zonă sau a re
surselor respective".
/ Convenția stipulează, de asemenea, 
că cercetarea științifică trebuie șă 
se desfășoare în scopuri exclusiv 
pașnice și în interesul umanității, in 
ansamblul său.

BERLIN

BERLIN 9 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Vineri. în capi
tala R. D. Germane, a fost semnat 
protocolul privind colaborarea pe a- 
nul 1975 intre Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste din Re
publica Socialistă România și Consi
liul Național al Frontului Național 
din Republica Democrată Germană.

Din partea română, protocolul a fost 
semnat de Corneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. viceoreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S.. iar 
din partea R. D. Germane, de Wer
ner Kirchhoff, membru supleant al 
C.C. al P.S.U.G., viceoreședinte al 
Consiliului Național al Frontului Na
țional.

agențiile de presă transmit:
Președintele R.P.D. Co

reene Kirn Ir ®en’a prirnit °de_ 
legație a Consiliului național pentru 
normalizarea relațiilor diplomatice 
dintre Japonia și Coreea, condusă de 
Shoichi Miyake, membru al Camerei 
Reprezentanților a Dietei japoneze, 
consilier al Partidului Socialist din 
Japonia, aflată în-vizită la Phenian. 
Cu acest prilej — relatează agenția 
A.C.T.C. — președintele Kim Ir Sen 
a avut cu membrii delegației o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Numărul membrilor P.C.
Italian era 13 incePutul acestei 
luni de 1 658 615, se arată în numă
rul de joi al ziarului „L’Unitâ". Co
tidianul P.C.I. apreciază că, la șfir- 
șitu.1 anului în curs, numărul mem
brilor partidului va fi cu mult mai 
mare decit la sfirșitul anului trecut.

neză și Cuba pe anul în curs a fost 
semnat la Pekin.

se

întrevedere. Ministrul de cx- 
terne al R. P. Chineze. Ciao Kuan- 
hua. a avut, la Pekin, o întrevedere 
cu Ismat Kittani, secretar geneî-ai 
Adjunct al O.N.U.. aflat intr-o vizită 
de prietenie in capitala chineză.

Autoritățile din R. D. Ger
mană 3U aProlîat băncilor fran
ceze „Credit Lyonnais" și „Sociătâ 
Generale", precum și băncii italiene 
„Banca Comerciale Italiana" cere
rile lor de a deschide reprezentanțe 
la Berlin.

Președintele Ciprului, ar- 
hiepiscopul Makarios, și-a încheiat 
vizita de 24 de ore în Grecia. El a 
avut convorbiri cu primul ministru 
grec, Constantin Caramanlis. La în
cheierea convorbirilor, premierul grec 
a subliniat „totala identitate de ve
deri intre Grecia și Cipru in ce pri
vește problema cipriotă și perspecti
vele evoluției acesteia".

* Bagdadul modern

IE3

ne a creat, totodată, cadrul reintră
rii pe făgașul normal al vieții in 
nordul Irakului — în ultimii ani 
teatrul unor tulburări în rindurile 
populației de origine kurdă ; s-au

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

ționale recunoscute pe linia talve- 
gului in zona Shatt-El-Arab. pre
cum și marcarea frontierei terito
riale. S-a dovedit, astfel. încă o 
dată, viabilitatea și eficiența me
todei tratativelor pentru reglemen
tarea problemelor litigioase, oricit 
de complexe ar fi acestea.

Intîlnirile care au avut loc între 
timp, vizita primului ministru al 
IVanului, Hoveyda, la Bagdad, ur
mată de vizita la Teheran a Iui 
Saddam Hussein, Ia începutul aces
tei luni, au prilejuit exprimarea sa
tisfacției reciproce pentru modul in 
care sint aplicate prevederile acor
dului, dorința de a extinde in con
tinuare relațiile bilaterale — un ast
fel de curs inscriindu-se ca o ce
rință a cauzei înțelegerii interna
ționale și mareînd un important 
aoorf. Ia această cauză. Rezolvarea 
problemelor bilaterale irako-iranie-

conturat, astfel, condiții și mai fa
vorabile pentru dezvoltarea activi
tății constructive, in interesul în
tregului popor.

In eforturile tot .mai susținute ale 
poporului irakian spre accelerarea 
dezvoltării economice, un rol im
portant revine cooperării cu toate 
țările. în acest, cadru, este un mo
tiv de satisfacție extinderea tot mai 
accentuată a legăturilor economice 
româno-irakiene. Volumul schim
burilor a fost, în. 1974. de aproape 
opt ori mai mare decit in 1973, pre- 
conizindu-se sporuri in continuare 
pentru anul in curs. Conform acor
dului de cooperare încheiat între 
ROMPETROL și societatea irakia
nă INOC. specialiștii români vor 
începe lucrări de foraj petrolier, 
cu utilaj românesc. în jurul Bagda
dului. în mai multe regiuni din 
Irak, tehnicieni români construiesc

șosele asfaltate. însumind 250 kilo
metri ; in regiunea Basra funcțio
nează de aproape doi ani o fabri
că de cinepă construită de Româ
nia. Alte acțiuni de cooperare sint 
în curs de perfectare sau studiu.

Perspective rodnice se deschid 
colaborării prietenești româno-ira- 
kiene in toate 
tate. un jalon 
îmbucurătoare 
constituindu-1 
anul trecut in 
Nicolae Ceaușescu, 
avute cu acel prilej cu 
Ahmed Hassan El-Bakr. 
cine se află în aceste zile la Bag
dad, este un motiv de satisfacție Să 
constate — în discuții cu reprezen
tanți ai autorităților, cu ziariști sau 
simpli cetățeni — prestigiul de 
care se bucură România socialistă, 
în care interlocutorii văd un prie
ten de nădejde al popoarelor arabe, 
aprecierile față de înfăptuirile țârii 
noastre in edificarea noii vieți, 
față de politica ei externă de înțe
legere și colaborare internațională, 
dorința, reciproc împărtășită, ca 
prietenia româno-irakiană, cu rădă
cini solid implantate, să se dez
volte și mai puternic în viitor.

domeniil,e de activi- 
hotăritor in evoluția 
a relațiilor reciproce 

vizita
Irak de

întreprinsă 
președintele 
convorbirile 
președintele 

Pentru

c. IONESCU

S-au încheiat pri
mei sesiuni a Adunării Naționale 
Populare a Republicii Guineea-Bis- 
sau ținută in condiții de libertate. Pe 
lingă aprobarea decretului privind 
naționalizarea întregului pămînt. a- 
dunarea a stabilit perspectivele dez
voltării economice a țării. S-a hotă- 
rit. de asemenea, să se treacă la în
ființarea unor întreprinderi indus
triale de stat, precum și a unor în
treprinderi mixte guineano-portu- 
gheze pentru prelucrarea materiilor 
prime agricole.

Venezuela și Iranul 
pronunță pentru realizarea unor 
schimbări in sistemul economic in
ternațional care să nu mai dezavan
tajeze țările in curs de dezvoltare — 
se arată in comunicatul comun dat 
publicității, la Caracas, la încheierea 
vizitei șahinșahului Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr. în
treprinsă la invitația președintelui 
Carlos Andres Perez.

Lira Sterlină 3 înregistrat, vi
neri. Ia tranzacțiile de la bursa din 
Frankfurt pe Main, cel mai scăzut 
nivel al său din toate timpurile în 
raport cu marca vest-germană — 
5.473 mărci. Precedentul record fu
sese înregistrat la 28 ianuarie — 
5,502 mărci.

Sub auspiciile Muzeului Na
țional de Arte Frumoase și ale 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România in Brazilia, la Rio de 
Janeiro, in incinta muzeului a- 
mintit a avut loc inaugurarea 
expoziției ..Vestigii romane in 
România".

în orașul ecuadorian Loja, sub 
auspiciile Universității Naționa
le. a conservatorului „Gusta- 
mante Celi" și Ambasadei româ
ne din Quito, a avut loc inau
gurarea expoziției de carte ro
mânească. Cu acest prilej, pro
fesorul dr. Victor Hugo Loaisa, 
rectorul Universității Naționale, 
a vorbit despre dezvoltarea, re
lațiilor culturale româno-ecua- 
doriene. El a exprimat vii mul
țumiri guvernului român pen
tru cărțile care au fost oferite 
universității din Loja cu prile
jul organizării, expoziției.

La Atena, un purtător de cu
vînt al guvernului grec a anunțat că 
primul ministru al Greciei. Constan
tin Caram-anlis, va părticică la sesiu
nea de primăvară a N.A.T.O.. ale că
rei lucrări se vor desfășura 
inalt. la Bruxelles, in zilele 
30 mai.

la nivel 
de 29 și

Un protocol Privind schim
burile comerciale dintre R. P. Chi-

Inflația din Chile. In Iuna 
aprilie a acestui an, indicele prețu
rilor de consum s-a majorat cu 20.8 
la sută în comparație cu luna pre
cedentă. In ultimele 12 luni, infla
ția s-a cifrat la 394,3 la sută.

0 reuniune c°“sacrată creă
rii unui fond internațional de dez
voltare agricolă s-a desfășurat la 
Geneva. Au participat reprezentanți 
a 62 de țări membre ale Organi
zației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.). Re
zultatele intilnirii, desfășurată Ja 
inițiativa secretarului general al 
O.N.U., Kurt. Waldheim, vor fi pre
zentate sesiunii Consiliului Mondial 
al Alimentației, ale cărei lucrări se 
vor desfășura la Roma între 
27 iunie.

23 și

ajuns 
reîn- 
Ame-

S.U.A. și Canada au 
la o înțelegere în problema 
noirii Acordului de apărare a 
ricii de Nord (N.O.R.A.D.) pentru o 
perioadă de 5 ani, a anunțat purtă
torul de cuvint al Departamentului 
de Stat.

Aproximativ 4 000 de sa- 
lariați de la uzina din Co
ventry 3 filikl®’ britanice a firmei

o
grevă în . sprijinul revendicării lor 
de îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și de viață.

„Chrysler" au declarat, vineri.

Chemarea P. C. Portughez în apărarea
cuceririlor revoluționare

LISABONA 9 (Agerpres). — Co
misia politică a C.C. al P. C. Portu
ghez a dat publicității o declarație 
asupra situației din țară. Amintind 
că reacțiunea încearcă din nou să 
desfășoare o largă ofensivă cu scopul 
de a submina procesul revoluționar 
și de a modifica actuala structură a 
puterii, în declarație se spune : cel 
care încearcă să provoace scindare în 
rîndul mișcării muncitorești, să sub
mineze unitatea forțelor democrati
ce. să creeze disensiuni în sinul Miș
cării Forțelor Armate servește obiec
tiv forțele reacțiunii.

Partidul Comunist Portughez chea
mă pe oamenii muncii să se pro
nunțe cu hotărire în apărarea națio
nalizării și a reformei*agrare.  să par
ticipe activ la conducerea întreprin
derilor sectorului de stat, să asigure 
realizarea stabilității economiei și 
creșterea volumului producției. A- 
ceasta este singura cale care duce 
la crearea unei economii în care re
sursele naționale și 
oii să fje puse în 
portughez, a cauzei 
duirii democratice, 
lismului.

rezultatele mun- 
slujba poporului 
construcției orîn- 
în folosul socia-

„Australia se pronunță pentru

unei zone a păcii in Oceanul
crearea

Indian"
Declarația primului ministru Gough Whitlam

WASHINGTON 9 (Agerpres). - în 
timpul vizitei pe care a efectuat-o 
în S.U.A.. după încheierea reuniunii 
la nivel inalt a 
de la Kingston, primul ministru 
Australiei, 
un discurs 
Presei din 
un apel la 
rea politicii de destindere a 
dării internaționale. Importanța fun
damentală a politicii de destindere —

Commonweal thului 
al 

Gough Whitlam. a rostit 
la Clubul Național al 
Washington. El a adresat 
continuarea și consolida- 

incor-

a declarat Whitlam — rezidă în fap
tul că ea urmărește prevenirea unui 
nou război mbndial, a unui conflict 
nuclear. în acest context, a adăugat 
Whitlam. Australia se pronunță pen
tru crearea unei zone a păcii in O- 
ceanul Indian.

Referindu-se Ia evenimentele din 
Indochina, premierul australian a de
clarat că politica de amestec in tre
burile altor popoare este sortită in 
zilele noastre eșecului, din care cau
ză ea a eșuat și in Indochina.

DE PRETUTINDENI
• POLUAREA NU ARE 

NEVOIE DE PAȘAPORT. 
Rețeaua națională olandeză de 
detectare a gradului de poluare 
a mediului înconjurător. care 
numără in prezent 227 puncte de 
înregistrare și este in curs de 
extindere, transmite la fiecare 
oră datele culese mai multor 
ordinatoare, care la rîndul lor 
le transmit centrului rețelei si
tuat la Bilthoven, sediul Insti
tutului regal olandez de sănăta
te publică. Potrivit datelor cu
lese în ultimii doi ani, cantita
tea de poluanți, în special bio
xid de sulf, provenită din zone
le industriale vecine, in primul 
rînd din Ruhr (R. F. Germania) 
și din zona de nord-est a Bel
giei. este de trei ori mai mare 
decit cea produsă de industria o- 
landeză.

• PENTRU SALVAREA 
COPACILOR.în PoIonia ln 
regiunea industrială cupriferă 
Lubin — Glogow-Legnica și ra
ioanele Învecinate, unde în ulti
mii ani fondul forestier a avut 
mult de suferit, s-au luat măsuri 
de refacere a pădurilor și îm
piedicare a distrugerilor. Ast
fel. s-a stabilit ca în zonele de 
protecție, cei vinovați de tăie
rea neautorizată a unui copac 
sâ plătească o amendă de pînă 
la 100 000 zloți. Sumele obținu
te, pe de o parte, vor stimula 
o mai mare reținere din partea 
celor dispuși să atenteze la fon
dul silvic, iar pe de alta vor 
contribui la finanțarea plantări
lor noi. '

• NAVIGATORUL SO
LITAR japonez Nobushigo 
Kado a început o călătorie care 
îl va purta din Oceanul Paci
fic. prin Oceanul Arctic. în 
Atlantic. La bordul ambarcațiu
nii sale din fibră de sticlă „A- 
lacrity". cu o lungime de 5,70 m,» 
urmează să ajungă, conform pla
nului, în luna iulie în Alaska. 
Traseul îl va purta in continua
re prin strîmtoarea Behring. 
Arctica și de-a lungul coastelor 
Canadei. Ținta călătoriei este 
Groenlanda, unde ar urma să 
ajungă după doi ani. în caz de 
reușită, Kado ar fi primul navi
gator solitar care a străbătut a- 
cest drum.

• „EXPLORER-52". A 
fost lansat satelitul american 
pentru cercetări științifice ,.Ex- 
plorer-52“, cu ajutorul unei ra
chete de tip „Scout“. Operațiu
nea s-a desfășurat pe platforma 
italiană de lansare „San Marco", 
situată în largul Oceanului Pa
cific. ,.Explorer-52“ este al trei
lea aparat din această serie care 
a fost lansat. Primul, numit 
,.Uhuru“, lansat la 12 decembrie 
1970. a permis descoperirea a a- 
proximativ 200 de surse stelare 
de emitere a rațelor X. Datele 
care vor fi culese cu ajutorul 
noului satelit, se apreciază, vor 
duce la aprofundarea cunoștin
țelor din domeniul . astrofizicii. 
Ramură recentă a astronomiei 
(s-a constituit în anii ’60), astro
fizica se bucură în prezent de 
un interes deosebit, contribuind 
la o mai bună înțelegere a naș
terii și evoluției universului 
nostru. Potrivit estimărilor spe
cialiștilor. astrofizica poate con
duce la stabilirea unor noi teo
rii cu privire la producerea e- 
nergiei și a materiei nucleare 
de mare densitate.

• PROIECTUL KATTA- 
RAH. Depresiunea Kattarah, 
situată la 50—60 m sub nivelul 
mării, va fi unită cu Mediterana, 
printr-un canal navigabil, lung 
de 76 km și larg de 300 metri, 
menționează presa egipteană. 
Principalul obiectiv al proiectu
lui, care va fi realizat in șapte 
ani. va fi producerea de energie 
electrică într-o centrală, ale că
rei turbine vor fi acționate de 
apele care se vor precipita în 
depresiune. Prin realizarea pro
iectului se va forma un imens 
lac artificial cu apă sărată, cu o 
suprafață de 19 500 km p intr-o 
regiune de deșert total, antre- 
nînd o modificare substanțială a 
condițiilor atmosferice. Proiec- 
tanții cred că această regiune, 
care odinioară fusese unul din
tre principalele grînare ale im
periului roman, va reveni la 
viață.

• AUTOMOBILELE SI 
VINZAREA. Nivelul decep- 
ționant de scăzut al vinzărilor 
de automobile din primăvara a- 
ceasta i-a determinat pe con
structorii americani să reducă 
producția pentru lunile urmă
toare — a anunțat, joi, „Wall 
Street Journal". Companiile 
„Ford" și „Chrysler", de pildă, 
au anunțat reducerea producției 
pentru următoarele luni cu 5 
la sută.

• O ENCICLOPEDIE 
ARABĂ asupra plantelor me
dicinale este în curs de apariție 
sub îndrumarea dr. Aboubakr 
Ben Yahia de la Universitatea 
din Tunis, ale cărui merite deo
sebite în cercetările efectuate în 
acest domeniu i-au adus recent 
conferirea medaliei de aur a U- 
niunii farmaciștilor arabi.

• CRIZA ECONOMI
CĂ Șl ALCOOLISMUL. 
Asociația americană a medicilor 
a semnalat în ultimul timp o 
sporire considerabilă a cazurilor 
de alcoolism. în cursul unei 
recente conferințe de presă, un 
specialist, dr. Todd, relevă agen
ția Associated Press, a arătat 
că există o strinsă legătură în
tre actuala criză economică și 
alcoolism. El a citat în sprijinul 
afirmațiilor sale situația din anii 
’30, cînd, de asemenea, în timpul 
crizei economice s-a înregistrat 
în S.U.A. o creștere considera
bilă a numărului de alcoolici.
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