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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășul Kim Ir Sen va face o vizită
in țara noastră
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PARTICIPAT LA FUNERALIILE
PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TITO
Popoarele Iugoslaviei prietene
au condus joi pe ultimul său drum
pe președintele Iosip Broz Tito. La
funeraliile naționale s-a aflat se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru a aduce
cel mai profund omagiu prietenu
lui și tovarășului apropiat, condu
cătorului Iugoslaviei socialiste, al
comuniștilor iugoslavi, care a cul
tivat cu dragoste și convingere
prietenia puternică, tradițională ce
a unit dintotdeauna popoarele și
țările noastre. In ajunul acestei
zile de doliu pentru clasa munci
toare, țărănime, intelectualitate,
pentru întregul popor iugoslav
multinațional, conducătorul parti
dului și statului nostru, exprimînd
în chipul cel mai plastic simță
mintele întregului popor român, de
clarase că cel mai cald și frumos
omagiu pare poate fi adus marelui
dispărut este cultivarea cu grijă,
ridicarea pe noi trepte a trainicei
prietenii care leagă țările, partide
le și popoarele noastre.
...Ora 11,00. La Palatul Adunării
R.S.F. Iugoslavia sosește tovarășul
Nicolae Ceaușescu, însoțit de mem
brii delegației române la funeralii
— tovarășii Ilie Veixieț și Ștefan
Andrei.
Pe esplanada din fața impună-.
toarei clădiri, unde a fost depus
corpul neînsuflețit al președintelui
Tito, se află, dm asemenea,, șefi de
stat și de guvern, conducători de
partide politice, alte personalități
de peste hotare. Secretarul general
al partidului, președintele republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
întîlnește și se întreține prietenește
cu conducătorii de partid și de stat
din țările socialiste, cu șefi de gu
vern din țări dezvoltate și în curs
de dezvoltare, cu conducători ai
partidelor comuniste, socialiste și
ai altor partide și mișcări progre
siste — mărturie elocventă a pres

Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene,
va face o vizită în România.

Cu prilejul prezenței la Belgrad

INTÎINIRI ALE PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU
In paginile II—III

9 MAI - ZIUA INDEPENDENȚEI, ZIUA VICTORIEI

Cauza libertății popoarelor
-cauză invincibilă
„Întreaga evoluție mondială pune în evidență faptul că astăzi
condiția esențială a întăririi păcii și colaborării este respectarea
riguroasă a independenței și suveranității fiecărei națiuni, a drep
tului fiecărui popor de a trăi libe r, de sine stătător, de a se dezvolta
corespunzător intereselor și aspirațiilor sale fundamentale, fără
nici un amestec din afară".
NICOLAE CEAUȘESCU

iar vreme de peste trei decenii a
călăuzit cu fermitate măreața operă
de făurire a societății socialiste în
Iugoslavia vecină și prietenă.
împreună cu ceilalți conducători
de delegații, din tribuna special amenajată la locul înhumării — car
tierul Dedinie din capitala Iugo
slaviei — tovarășul Nicolae
Ceaușescu asistă la ultima ceremo
nie din lungul șir de manifestări
prin care popoarele Iugoslaviei au
cinstit memoria conducătorului lor.
In atmosfera încărcată de durere
și tristețe, sicriul cu corpul neînsu
flețit este coborît de pe afetul de
tun și purtat, de ultima gardă de

tigiului puternic de care se bucură
România socialistă și președintele
ei pe arena internațională.
.„Ora 12,00. Deasupra imensei
mulțimi care participă la mitingul
de doliu răsună impresionantele
acorduri ale marșului funebru. To
varășul Nicolae Ceaușescu, prieten
fidel și statornic al președintelui
Tito, al popoarelor iugoslave,
urmărește, copleșit de durere, pre
gătirea cortegiului care-1 va con
duce spre locul de veci pe acela ce,
timp de peste patru decenii, a con
dus partidul comuniștilor iugoslavi,
a fost comandantul marilor bătălii
pentru păstrarea ființei naționale,

onoare, în sunetele solemne ale
„Internaționalei", spre criptă.
Conducătorul delegației române,
tovarășul Nipolae Qeaușeșcu, mem
brii delegației, tovarășii Ilie Verdeț
și Ștefan Andrei, trec prin fața
criptei în care a fost așezat sicriul
marelui dispărut, se înclină adînț
în fața lespezii de marmură albă ce
poartă încrustate în aur doar trei
cuvinte : „Iosip Broz Tito". Cuvin
te care în conștiința’ popoarelor Iu
goslaviei, a tuturor celor care
iubesc libertatea și independența se
identifică cu omul care și-a pus
întreaga viață în slujba idealurilor
nobile de libertate, pace, fericire și
prosperitate.

DELEGAȚIA CONDUSA DE TOVARASDL NICOLAE CEAUSESCU
S-A ÎNTORS in CAPITALA
Joi noaptea s-a întors în Ca
pitală, venind de la Belgrad, dele
gația condusă de tovarășul Nicolae
& ușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, care a participat la fune
raliile tovarășului Iosip Broz Tito.
Din delegație au mai făcut parte
tovarășii Ilie Verdeț, prim-ministru al guvernului, și Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost salutat la sosire, pe aeropor
tul Otopeni, de tovarășa Elena
Ceaușescu, de tovarășii Iosif Banc,
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil
Cazacu, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Ion Dincă, Janos Fazekas,
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș,
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, Ștefan
Voitec, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Aha
Mureșan, Elena Nae, Marin Rădoi,
Ion Ursu, Richard Winter, Ilie Ră
dulescu, Marin Vasile, precum și
de membri ai C.C. al P.C.R., ai
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații de masă și ob
ștești, personalități ale vieții noas
tre științifice, culturale, generali.
A fost de față Trifun Nikolici,
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

9 Mai 1877. Zi de glorie in care nu
mele drag de România pornea să
străbată veacurile ca nume al unui
stat independent. 9 Mai 1945. Zi de
triumf ai popoarelor iubitoare de li
bertate asupra celui mai cumplit
dușman al omenirii, fascismul. Dece
nii despart cele- două date ; in sufle
tele și conștiința noastră, le apropie
insă același mesaj înalt, aceeași vi
brantă mărturie a năzuinței ce i-a
însufl'ețit dintotdeauna pe români :
a trăi liberi și singuri stăpini în
țara lor.
Intr-adevăr, istoria noastră este o
necurmată luptă pentru dezvoltare de
sine stătătoare, o neînoetată lucrare
țintind la libertate și neatirnare ; . ca
o torță, idealurile independenței și
unității naționale, strins îngemănate
între ele, au luminat și străbătut
veacurile. Pentru ele au luptat cu
neasemuit eroism străluciți voievozi
și comandanți de oști ; în slujba lor
s-au aflat cuvîntul și pana marilor
cărturari și ginditori ; dar mai ales
ele au pulsat în inimile maselor largi
populare, care au făcut zid de netre
cut, din piepturile și din brațele lor,
în fața cotropitorilor.
Dorită, cu ardoare, susținută eu
hotărire, aflată în deplin consens cil
mersul istoriei, aspirația de indepen
dență a poporului român avea să-și
găsească triumful legitim. La 9 Mai
1877, în împrejurările create de iz
bucnirea războiului ruso-turc. parla
mentul, la unison cu vrerea țării în
tregi, a. proclamat independenta de
stat a României. Mărețul act politic
avea să fie pecetluit în lunile care
au urmat, prin jertfele grele de sin
ge ale oștirii românești, care s-a aco
perit de glorie în luptele purtate,
alături de trupele rusești, în războiul
din 1877—1878. Neatîrnarea țării n-a
fost dăruită poporului nostru, n-a
fost hotărîtă de diplomația vreunor
mari puteri, ci a fost cucerirea și
opera proprie a poporului român. Se
dovedea, o dată mai mult, că un
popor oricit de mic, dar ferm hotărit
să facă orice jertfă pentru libertatea
țării sale, nu poate fi infrint. că mâi
devreme sau mai tirziu lupta sa va
izbindi.
In deceniile următoare, cînd poli
tica claselor exploatatoare, precum și
intensificarea penetrației monopolu
rilor străine au adus grave știrbiri
suveranității țării, torța luptei pen
tru apărarea și consolidarea indepen
denței de stat a fost preluată de
clasa muncitoare, de partidul său po
litic. De la socialiștii care. în 1883,
se intitulau „campioni hotărîți ai neatirnării" la vibrantele chemări ale
partidului comunist din deceniul al
patrulea al secolului nostru — „Noi,
comuniștii, sintem gata să apărăm cu
arma în mină independența Româ
niei" — este ilustrată consecventa
atitudinii profund patriotice a parti
dului de avangardă al clasei noastre
muncitoare. Consecvență a atitudinii
dublată de o consecvență a faptei.
Partidul Comunist Român a fost su
fletul luptei împotriva fascismului,
pentru apărarea independentei si li
bertății, a integrității teritoriale a
patriei ; în anii războiului, partidul

a fost sufletul luptei împotriva ocupanților hitleriști ; partidul a unit in
jurul său toate forțele patriotice, de
mocratice ale națiunii, masele largi
populare, organizînd și conducînd la
victorie revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944.
în noua epocă ce s-a deschis ast
fel, în anii noștri, anii socialismului,
și-au putut afla deplină materializare
aspirațiile multiseculare ale poporu
lui român — de a se bucura de o
reală independență, de a trăi liber
și stăpîn în țara sa. Creșterea conti
nuă a forței economice a țării, asi
gurarea deplinei egalități în drepturi
a tuturor fiilor patriei, fără deosebire
de naționalitate, care a sporit și mai
mult coeziunea societății, consolida
rea unității moral-politice a po
porului, sînt temeliile noi, de o
trăinicie fără precedent, pe care le-a
dobindit independența națională,
prin ridicarea edificiului orînduirii
noi, socialiste. Propria experiență a
țării noastre dă un nou relief adevă
rului că orînduirea socialistă este
orînduirea menită să asigure — și
capabilă să asigure — o reală inde
pendență a țării, deplina suveranitate
a'poporului.
Coincidenta istorică a făcut ca ziua
de 9 Mai, a proclamării independen
ței, să-și găsească întregirea după 68
de ani' prin marea victorie asupra
fascismului, care a deschis porțile
acestor mărețe împliniri. Sărbătorind
ziua de 9 Mai — Ziua Victoriei —
poporul român este însuflețit de fi
rești sentimente de mindrie pentru
contribuția importantă pe care a
adus-o la izbînda asupra fascismului
din primăvara lui 1945 ; alăturîndu-se
imediat după declanșarea insurecției
din august 1944 marii coaliții an
tihitleriste a popoarelor, luptind umăr
la umăr cu ostașii sovietici, armata
română a înscris noi pagini de eroism
în multele și asprele bătălii purtate
pentru alungarea cotropitorilor fas
ciști de pe pămîntul scump al pa
triei, iar apoi pentru eliberarea Un
gariei, Cehoslovaciei și a unei părți
din teritoriul Austriei.
Oamenii muncii din România aduc
în această zi un cald omagiu popoare

lor Uniunii Sovietice — țara care a
purtat pe umerii săi greul războiului
împotriva fascismului și ale cărei
armate au dat loviturile hotărâ
toare mașinii de război fasciste ; po
poarelor Statelor Unite, Angliei,
Franței, din celelalte țări ale coaliției
antifasciste ; luptătorilor din miș
cările de rezistență, partizanilor, tu
turor forțelor de eliberare din țările
cotropite de naziști : poporului chi
nez și celorlalte popoare din Asia
care s-au ridicat la luptă și au făcut
grele sacrificii pentru infrîngerea mi
litarismului japonez tuturor celor
care prin fapta, prin jertfa lor au
contribuit la triumful cauzei sacre a
libertății popoarelor.
Aniversarea a 35 de ani de la În
cheierea celui de-al doilea război
mondial este, desigur, un prilej. da
puternică afirmare a voinței și con
științei popoarelor de a nu mai per
mite reeditarea unor asemenea ca
taclisme.
Din păcate, această aniversare are
loc anul acesta în împrejurări deose
bite, cînd pe plan internațional s-au
înregistrat tendințele unei serioase
înrăutățiri a climatului politic, o pu
ternică accentuare a încordării și
contradicțiilor dintre state si grupări
de state, cînd, pe lingă vechile con
flicte ce nu și-au găsit soluționare,
au apărut altele noi. în timp ce es
caladarea cursei înarmărilor conti
nuă vertiginos. Sînt evoluții care fac
să planeze asupra omenirii pericolul
unor confruntări militare cu conse
cințe incalculabile, primejduind grav
securitatea, destinderea și pacea in
lume, cauza libertății și independen
ței popoarelor. Toate acestea pun in
evidență și mai imperios necesitate»
de a se lua în considerare învăță
mintele fundamentale ale celui de-al
doilea război mondial, învățăminte
care își păstrează o neștirbită actua
litate.
Așa cum este știut. Germania hitleristă a putut să declanșeze războiul
datorită faptului că politica promo
vată, politică de forță și agresiune,
a fost privită la început cu pasivitate,
nu a intîlnit. ca zăgaz, o largă mo-

(Continuare în pag. a V-a)

Pagini de înălțător eroism pe columna independenței
In cronica de luptă și de jertfe a omenirii pentru Victoria de la 9 Mai
1945 împotriva fascismului este înscrisă cu litere de aur contribuția de
singe, de voință și de gind nobil a sutelor de mii de ostași români, a
întregului nostru popor, pentru pace, pentru libertate, pentru progres și
civilizație. In acest urcuș plin de demnitate și de eroism spre Victorie,
ostașii noștri, umăr la umăr cu ostașii sovietici, au făurit o istorie vie în
bătăliile pentru eliberarea pămintului strămoșesc, iar apoi pentru elibe
rarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți din teritoriul Austriei, pină
la infrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste.

In pagina a IV-a : Evocări despre contribuția de
luptă și jertfă a armatei române la victoria împo
triva fascismului.

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXXV-A ANIVERSĂRI^ A VICTORIEI
ASUPRA FASCISMULUI
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Stimați tovarăși,

PLECAREA DIN BELGRAD
Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, conducă
torul delegației la funeraliile to
varășului Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, președintele Uniu

Republicii Socialiste România, tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general
al Comitetului Central al Partidului

Pe aeroportul internațional Beo
grad, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Țvietin MiatoVici, vicepreședinte al Prezidiului
R.S.F.I., Branko Mikulici, membru
al Prezidiului C.C. al Uniunii Co

nii Comuniștilor din Iugoslavia, a
părăsit, joi noaptea, Belgradul.
Împreună cu secretarul general
al partidului au plecat tovarășii
Ilie Verdeț, prim-ministru al gu
vernului, și Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, membri ai
delegației.

muniștilor din Iugoslavia, Vlado
Ianj ici, secretar executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.
Erau, de asemenea, ptezenți am
basadorul țării noastre la Belgrad,
Nicolae Mihai, precum și membri
ai ambasadei.

Funeraliile președintelui Iosip Broz Tito
Corespondență din Belgrad — in pagina a Vl-a

I

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii
Socialiste România; al întregului popor român si al nostru
personal, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiu
lui Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri ale
U.R.S.S., popoarelor frățești ale Uniunii Sovietice felicitări
cordiale și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a
XXXV-a aniversări a victoriei asupra fascismului.
Luptind cu abnegație și înalt eroism și dind cele mai
mari jertfe, popoarele Uniunii Sovietice, sub conducerea
Partidului Comunist, au dus greul războiului si au avut o
contribuție hotărîtoare la victoria istorică a statelor coali
ției antihitleriste, a forțelor de rezistentă si a tuturor
popoarelor asupra fascismului.
Poporul român aduce prinosul său de recunoștință
popoarelor și eroicei armate a Uniunii Sovietice, care, prin
succesele obținute și înaintarea victorioasă pe frontul
antihitlerist, au creat condiții favorabile pentru înfăptuirea
de către larga coaliție a forțelor patriotice din România,
sub conducerea Partidului Comunist Român, a revoluției
de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă de la 23 August 1944, aducînd o contribuție țnsemnată la eliberarea patriei noastre.
Punind in slujba frontului întregul său potențial uman

și material. România a participat cu peste o jumătate de
milion de ostași, alături de glorioasa armată sovietică,
dind jertfe grele de singe, la luptele pentru eliberarea
întregului teritoriu al țării, precum si pentru eliberarea
Ungariei. Cehoslovaciei si a unei părți din teritoriul
Austriei, a adus o contribuție de preț la victoria finală
asupra Germaniei naziste.
Frăția de arme a ostașilor români și sovietici, în această
uriașă încleștare pentru nimicirea definitivă a fascismului,
a ridicat relațiile tradiționale dintre popoarele noastre pe
o treaptă nouă, superioară, a dus, în condițiile construirii
socialismului și comunismului in România și Uniunea
Sovietică, la cimentarea prieteniei trainice, colaborării si
solidarității româno-sovietice.
Cu prilejul acestui jubileu ne exprimăm încrederea că
prietenia, solidaritatea și colaborarea multilaterală românosovietică, conlucrarea dintre partidele si țările noastre in
lupta pentru destindere, independenta si progresul po
poarelor se vor consolida si dezvolta continuu, spre binele
popoarelor român si sovietic, al cauzei socialismului și
comunismului, păcii și securității în Europa si în lume.
De Ziua Victoriei. Vă adresăm dumneavoastră și popoa
relor frățești ale Uniunii Sovietice urarea sinceră de noi
și tot mai mari succese în înfăptuirea hotărîrilor celui
de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S. consacrate înfloririi sl
prosperității continue a patriei, edificării societății
comuniste.

NICOLAE CEAUȘESCU

ILIE VERDEȚ

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Prim-mmistru al Guvernului
Republicii Socialiste România
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POPORUL ROMÂN ÎMPĂRTĂȘEȘTE DIN ADlNCUI INIMII DUREREA

Cu prilejul prezenței la Belgrad

ÎNCERCATĂ de popoarele iugoslaviei prietene

INTILNIRI ALE PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Mitingul de doliu din Capitală
Joi la amiază a avut loc în Ca
pitală mitingul de doliu organizat in
memoria tovarășului Iosin Broz Tito,
făuritorul si conducătorul eminent al
Iugoslaviei socialiste, prieten apro
piat al poporului român, remarcabil
militant revoluționar si gînditor po
litic. figură proeminentă a istoriei
contemporane.
La miting au luat parte tovarășii
Constantin Dăscălescu. membru al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., Virgil Cazacu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R..
Gheorghe Rădulescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului
de Stat. Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România. Gheorghe Pană,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar
al Comitetului municipal de partid
București. Ion Pătan, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. membri ai C.C. al P.C.R.,
miniștri. reprezentanți ai F.D.U.S..
U.T.C.. ai altor organizații de masă
și obștești, conducători de instituții
centrale, oameni de stiintă si cultură,
generali și ofițeri, oameni ai muncii
din întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei.
Au participat Trifun Nikolici. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. membri ai ambasadei.
Fundalul scenei sălii de concerte
a radioteleviziunii. unde a avut loc
mitingul de doliu, drapat în roșu, era
dominat de portretul îndoliat al
marelui dispărut. De o parte si de
alta se aflau drapelele de stat ale
României și Iugoslaviei, arborate in
bernă.
Mitingul de doliu a fost deschis de
tovarășul Gheorghe Pană.
Asistenta a păstrat un moment de
reculegere în memoria tovarășului
Iosip Broz Tito.
A luat apoi cuvîntul tovarășul
Gheorghe Rădulescu. care a Spus :
Cu adincă tristete in suflete, ne
întrunim astăzj, la acest miting de
doliu, pentru a omagia memoria
celui care a fost președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Iosip Broz
Tito. militant de frunte al mișcării
comuniste și muncitorești internațio
nale, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, mare si apropiat
prieten al României socialiste, al
poporului român.
Din însărcinarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, exprim din partea Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de Stat și
Guvernului
Republicii
Socialiste
România, din partea tuturor comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncii
din România, durerea nețărmurită
fată de pierderea grea pentru po
poarele prietene iugoslave, pentru
forțele progresiste. revoluționare,
antiimperialiste de pretutindeni.
Președintele Tito, figură proemi
nentă a vremii noastre, face parte
integrantă din istoria contemporană.
El a participat la marile procese
transformatoare ale acestui secol.
Conducător și erou al rezistentei ar
mate antifasciste și ai eliberării Iu
goslaviei, strateg și organizator al
construcției socialiste în tara vecină
și prietenă, gînditor politic care a
aplicat in mod creator materialismul
dialectic si istoric la condițiile con
crete din Iugoslavia și din lumea
contemporană, președintele Tito s-a
dovedit, totodată, militant ferm pen
tru afirmarea unor noi relații in ca
drul mișcării comuniste sl muncito
rești internaționale, a unor noi ra
porturi între state.
întreaga sa viață s-a identificat
cu interesele și telurile istorice ale
clasei
muncitoare,
ale
tuturor
oamenilor muncii din Iugoslavia, cu
cele mai nobile idealuri și năzuințe
ale popoarelor Iugoslaviei. încă din
anii adolescenței, Iosip Broz Tito
intră in rindurile mișcării muncito
rești, afirmîndu-se ca un înflăcărat
patriot, ca un luptător consecvent
împotriva exploatării și asupririi.
Pentru activitatea sa revoluționară
este de mai multe ori arestat ; dar
nimic nu poate infringe nestrămutata
sa hotărire de a lupta pentru liber
tatea popoarelor șl fericirea patriei.
Ieșit din închisori. Iosip Broz Tito iși
continuă activitatea de partid în ile
galitate, la conducerea Partidului
Comunist din Iugoslavia.
în anii celui de-al doilea război
mondial, odată cu invadarea și ocu
parea Iugoslaviei de către trupele
fasciste, Partidul Comunist din
Iugoslavia a ridicat cu demnitate și
curaj steagul luptei împotriva cotro

pitorilor, pentru libertatea si inde
pendența patriei. Armata de elibe
rare națională și detașamentele de
partizani, avindu-1 comandant su
prem pe tovarășul Tito, au dat lovi
turi nimicitoare ocupanților, cîștigînd
stimă și admirație în întreaga lume,
în perioada de după război, to
varășul Iosip Broz Tito. învestit cu
cele mai înalte funcții de partid și de
stat, desfășoară o vastă activitate
pentru consolidarea puterii popu
lare și făurirea orinduirii noi, .socia
liste. Timp de peste patru decenii
el a îndeplinit funcția de cea mai
mare răspundere în cadrul partidu
lui comuniștilor iugoslavi și timp
de trei decenii și jumătate s-a aflat ,
în fruntea statului.
Marile realizări ale Iugoslaviei so
cialiste — a spus vorbitorul — sint
strins legate de activitatea Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia, de nu
mele și activitatea președintelui Tito.
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu in cuvîntul omagial rostit
la Forumul tineretului, in memoria
președintelui Iosip Broz Tito : „El
are merite nepieritoare in uriașele
cuceriri ale popoarelor Iugoslaviei,
în realizarea forței și tăriei Iugosla
viei socialiste. Ca militant, de frunte
al mișcării revoluționare comuniste,
antifasciste și antiimperialiste.' el a
luptat întotdeauna pentru afirmarea
relațiilor și unității de tip nou între
partidele comuniste și muncitorești,
pentru politica de eliberare naționa
lă, de egalitate in drepturi și respect
al independenței și suveranității na
ționale a popoarelor, împotriva poli
ticii imperialiste de dominație si asuprire. pentru dreptul popoarelor de
a fi deplin stăpîne pe destinele lor“.
Președintele Tito a fost unul dintre
fondatorii mișcării de nealiniere —
mișcare cu o însemnată înrîurire în
viața internațională — militînd cu
fermitate consecventă pentru o poli
tică bazată pe egalitate deplină în
tre state, pentru desființarea blocu
rilor militare, pentru ca fiecare
națiune să poată participa activ la
soluționarea problemelor internațio
nale în deplină egalitate, în vederea
realizării dezarmării, a noii ordini
economice, a Instaurării unei păci
durabile într-o lume mai dreaptă și
mai bună.
Președintele Tito a fost un mare
prieten al României, avind o contri
buție de o deosebită Însemnătate la
dezvoltarea relațiilor de prietenie, de
solidaritate și colaborare dintre țările
și popoarele noastre. Creșterea pu
ternică a acestor relații, în ultimii 15
ani, este rodul nemijlocit al nume
roaselor întîlniri și convorbiri dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip
Broz Tito. Cei doi conducători de
partid și de stat au pus bazele unei
trainice colaborări româno-iugoslave,
dezvoltată continuu pe multiple pla
nuri — economic, politic, tehnico-științific, cultural, precum si. a unei
largi conlucrări pe plan internațional.
Președintele Tito — a spus vorbito
rul — a manifestat în multe prile
juri o adîncă afecțiune față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Prietenia
personală dintre cei doi conducători
de partid și de stat, bazată pe stimă,
și respect reciproc, a constituit un
factor hotăritor in cimentarea rapor
turilor româno-iugoslave, model de
relații între două țări socialiste.
Factorul fundamental, hotăritor, al
dezvoltării raporturilor multilaterale
româno-iugoslave îl constituie legă
turile de prietenie și solidaritate,
colaborarea activă dintre Partidul
Comunist Român si Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia. La baza aces
tor raporturi, partidele noastre au
așezat cu consecventă principiile au
tonomiei. egalității depline în drep
turi. neamestecului în treburile in
terne, strictei respectări a dreptuluifiecărui partid de a-si elabora de
sine stătător propria politică, de a-și
alege căile luptei pentru transfor
marea revoluționară a societății po
trivit condițiilor concrete în care iși
desfășoară activitatea. Partidul Co
munist Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia au acționat și ac
ționează, totodată, pentru promova
rea acestor principii în relațiile din
întreaga mișcare comunistă și mun
citorească internațională, ca singura
temelie posibilă a unei noi unități și
solidarități. Ele depun, totodată, efor
turi susținute pentru dezvoltarea
colaborării -partidelor comuniste cu
partidele socialiste, social-democrate,
cu forțele progresiste si democratice,
cu mișcările de eliberare națională,
pentru întărirea unității lor în lupta
pentru pace, destindere si securitate,
pentru progres social.
România, ca si Iugoslavia, se pro
nunță pentru dezvoltarea prieteniei și
colaborării dintre toate țările socia
liste. în interesul popoarelor acestora,
al creșterii influentei și prestigiului
socialismului în lume. Țările noas

tre militează neabătut pentru solu
ționarea pe cale politică a oricăror
divergente sau conflicte internaționa
le. împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului,
colaborează activ în viața internațio
nală pentru afirmarea politicii de
deplină egalitate intre națiuni, de
respect al dreptului popoarelor de a
se dezvolta liber, fără nici un ames
tec din afară.
O amplă conlucrare desfășoară ță
rile noastre pentru înfăptuirea secu
rității și cooperării pe continentul
european, pentru traducerea în viată,
ca un tot unitar, a principiilor si pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, pentru o temeinică pregătire a
viitoarei reuniuni general-europene
de la Madrid, care să ducă la mă
suri concrete în vederea dezvoltării
cooperării intereuropene, în primul
rind la dezangajarea militară și de
zarmare, fără de care nu sînt de con
ceput securitatea și pacea in Europa
și în lume.
Situate în regiunea balcanică.
România si Iugoslavia acționează
constant pentru statornicirea unor
relații prietenești, de respect reciproc
și cooperare, de bună vecinătate între
statele din această regiune, pentru
transformarea Balcanilor într-o zonă
a păcii si colaborării.
Idealurile sociale si politice ale po
poarelor român și iugoslave, marile
obiective pe care statele noastre si
le-au fixat atît pe olan intern, cît si
pe plan internațional, interesele lor
fundamentale se află într-o deplină

concordantă, ceea ce creează condi
țiile unei colaborări reciproce, trai
nice, care, în continuare, se va întări
permanent, înscriind pagini noi în is
toria relațiilor de adîncă prietenie
dintre România si Iugoslavia.
Pe bazele solide, concepute, proiec
tate și edificate de președinții
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito,
sîntem încredințați că se vor dezvolta
si întări în continuare relațiile de
prietenie și colaborare fructuoase
dintre România si Iugoslavia, dintre
popoarele noastre.
Viata si opera acestui mare om
politic și încercat bărbat de stat con
stituie o chezășie de unitate pentru
popoarele țării vecine si prietene —
care îl iau drept simbol al năzuințe
lor lor — și un îndemn puternic ca
forțele păcii si progresului de pretu
tindeni — care îl omagiază astăzi în
tr-o impresionantă manifestare de
prețuire — să-și continue lupta pînă
la triumful final.
împărtășind din adîncul inimii du
rerea încercată de popoarele Iugosla
viei prin pierderea marelui lor con
ducător — a spus în încheiere vorbi
torul — comuniștii, oamenii muncii
din România au credința fermă că
popoarele Iugoslaviei prietene vor
merge neabătut pe drumul trasat de
președintele Tito, continuind nemuri
toarea sa operă. pentru înflorirea
Iugoslaviei socialiste.
în inimile noastre, ale tuturor,
amintirea tovarășului Iosip Broz Tito
va rămine întotdeauna vie 1

Cu Adolfo Suarez,
președintele guvernului spaniol

Adunări de doliu în întreaga iară
în cursul zilei de joi au continuat
să aibă loc în numeroase întreprin
deri industriale, cooperative agricole
de producție, centre universitare și
în localități rurale din întreaga tară
adunări de doliu în legătură cu în
cetarea din viață a tovarășului Iosip
Broz Tito, in cadrul cărora pârtieipanții — activiști de partid și de
stat, muncitori, ingineri și tehnicieni,
țărani cooperatori și alți locuitori ai
satelor, oameni de știință, cadre di
dactice, studenți, elevi, militari — au
adus un ultim omagiu președintelui
R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.
Evocind viața marelui dispărut, cei
care au luat cuvîntul au subliniat
contribuția uriașă a tovarășului Iosip
Broz Tito la eliberarea patriei sale,
la făurirea unei Iugoslavii unite și
puternice, înscrisă ireversibil pe dru
mul progresului și socialismului,
aportul său inestimabil la întărirea
forțelor socialismului și păcii, a miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale. marele său rol la crearea
și afirmarea mișcării de nealiniere
in JumeSrasontemporană.
Arătînd că tovarășul Iosip Broz
Tito a fost un mare prieten al po
porului român, care a adus o preți
oasă contribuție la dezvoltarea și în
tărirea continuă a relațiilor de bună

vecinătate, de cooperare și colabo
rare pe multiple planuri intre po
porul român și popoarele iugoslave,
intre partidele și țările noastre, vor
bitorii au exprimat, în numele celor
ce muncesc din patria noastră, senti. mente de adîncă compasiune și soli* daritate frățească cu popoarele iugo
slave. în același timp, ei au dat glas
voinței ferme a comuniștilor, a în
tregului popor român de a dezvolta
și mai puternic indestructibila prie
tenie care-i unește de popoarele Iugo
slaviei, de a extinde necontenit legă
turile frățești de colaborare și soli
daritate româno-iugoslave.
Asemenea adunări au avut Ioc în
întreprinderea de autoturisme Pi
tești, întreprinderea de utilaj petro
lier Tirgoviște, Combinatul side
rurgic Hunedoara, întreprinderea de
construcții navale și prelucrări la
cald din Drobeta-Turnu Severin,
Centrul universitar Cluj-Napoca, în
cooperativele agricole de producție
din comunele Stoicănești, județul Olt,
Someș-Odorhei, județul Sălaj, Drăgă-,
nești-VlaHWLsf S județul
Teleorman,
Murgeni, județul Vaslui, precum și
în comunele Lechința, județul Bistrița-Năsăud,
Sinsimion, județul
Harghita, și Traian, județul Brăila.
(Agerpres)

Joi, 8 mai, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, s-a întîlnit, la Belgrad, cu
Adolfo Suarez, președintele guver
nului spaniol.
în timpul întrevederii a fost apre
ciat cursul ascendent al relațiilor
româno-spaniole, corespunzind pe
deplin intereselor ambelor țări și
popoare, și s-a manifestat hotărîrea comună de a se acționa pen

tru amplificarea și adîncirea lor
continuă.
Schimbul de vederi în probleme
internaționale a pus in evidență ne
cesitatea intensificării eforturilor
pentru făurirea unei lumi în care
toate națiunile să aibă posibilitatea
să se dezvolte puternic, eliminarea
surselor de tensiune și conflict, so
luționarea exclusiv pe cale pașnică,
prin tratative, a problemelor litigioa

se. A fost evidențiată, în acest cadru,
însemnătatea edificării in Europa a
unui sistem real de securitate și coo
perare și importanța pe care o are
pentru aceasta temeinica pregătire a
apropiatei reuniuni de la Madrid din
acest an, pentru trecerea la măsuri
concrete de dezarmare și dezangajare
militară pe continentul european.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă prietenească.

Cu Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei

Prezentarea de condoleanțe
la Ambasada Iugoslaviei din București
în ziua funeraliilor președintelui
Iosip Broz Tito mii de oameni ai
muncii, reprezentanți ai unor colec
tive din mari întreprinderi indus
triale. institute de cercetare si pro
iectare, unități de invățămînt, așe
zăminte de cultură, militari ai forțe
lor’ noastre armate, locuitori ai
Capitalei, intr-un pelerinaj continuu,
au venit la sediul Ambasadei Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia
pentru a-și exprima adinca compa
siune și profunda durere pe care o
împărtășesc împreună cu întregul
nostru popor. în aceste momente de
grea încercare pentru popoarele Iu
goslaviei prietene.
Cei prezenti au păstrat. în fata
portretului îndoliat, un moment de
reculegere și au adresat ambasadoru
lui Trifun Nikolici. membrilor amba
sadei cele mai sincere condoleanțe
pentru marea pierdere suferită prin
încetarea din viată . a tovarășului
Iosip Broz Tito. ilustru conducător al
Iugoslaviei socialiste. prestigioasă
personalitate a lumii contemporane,
prieten apropiat al poporului român,
în același timp, ei și-au manifestat
ferma convingere că legăturile fră
țești dintre partidele, tarile și po
poarele noastre se vor extinde și
întări continuu. în folosul si spre
binele lor. al cauzei socialismului si
păcii.
Au prezentat condoleanțe delegații
din partea Ministerului Industriei
Chimice. Ministerului Construcțiilor’
Industriale, Ministerului Finanțelor,
Ministerului Muncii. Ministerului Să
nătății. Ministerului Justiției. Minis

terului Turismului. Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populare.
Comitetului de Stat pentru Energie
Nucleară. Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", Centrului național de fizică.
Institutului național de motoare ter
mice. Institutului național de creație
științifică și tehnică. Institutului da
cercetări chimice, institutelor de pro
iectări de secnii și uzine metalurgice,
de cercetări metalurgice, de cercetări
și proiectări electrotehnice. între
prinderilor „Vulcan". „Autobuzul".
„Electromagnetica". „Semănătoarea",
de confecții și tricotaje. „Electroteh
nica", „Tricodava", de motoare elec
trice. „Aurora". „Tinăra Gardă".
„Metalica", „Inox". de ventilatoare.
„Metroul", „Industria iutei", de ra
diatoare. de transport international
auto.
„Turbomecanica",
„Relon"Panduri. de transport București, de
nasturi și mase plastice. Uzinele
chimice române. Uzina de construc
ții și reparații utilaj, „Munca textilă",
„Țesătoriile reunite". Cooperativei
tehnometalica, liceelor „Gheorghe
Lazăr" și pedagogic.
★

La Ambasada R.S.F. Iugoslavia din
București au depus, joi. coroane de
flori în fața portretului îndoliat al
președintelui Iosio Broz Tito. delega
ții din partea Ministerului Justiției.
Academiei „Ștefan Gheorghiu". Insti
tutului Politehnic si Centrului uni
versitar București. întreprinderilor
„Vulcan", „Autobuzul". „Semănă
toarea", de confecții si tricotaje
București, și de transport București.
(Agerpres)

Joi noaptea, la Belgrad, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întilnit cu Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.
Yasser Arafat a exprimat șefului
statului român întreaga gratitudine
pentru sprijinul pe care România so
cialistă, președintele ei il acordă per

manent luptei drepte a poporului pa
lestinian pentru cucerirea drepturi
lor sale sacre.
în timpul discutării unor probleme
actuale ale vieții internaționale, s-a
insistat asupra căilor de rezolvare a
situației din această zonă a globului.
De ambele părți a fost subliniată ne
cesitatea soluționării pe calea trata
tivelor politice a problemelor Orien-,
tului Mijlociu, prin realizarea unei
păci globale, care să ducă la retra

gerea Israelului din teritoriile ocupa
te in 1967, la soluționarea problemei
poporului palestinian, inclusiv la for
marea unui stat palestinian indepen
dent.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă de caldă prietenie.
★

La întîlnirile de după-amiază au
luat parte tovarășii Ilie Verdet și
Ștefan. Andrei.
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Bogată ofertă de
produse românești
în producția și exportul mondial
de instalații și echipamente pentru
exploatarea zăcămintelor de țiței, fo
rarea sondelor, exploatarea și prelu
crarea petrolului. România deține, de
cîțiva ani, unul dintre primele locuri.
Industria românească de profil li
vrează, de asemenea, pe piața externă
rafinării complete, instalații com
plexe și echipamente pentru indus
tria petrochimică, fabrici, instalații
complexe și echipamente pentru in
dustria cauciucului și maselor plastice
ți altele.
întreprinderea „Industrialexportimport". care comercializează aseme
nea utilaje pe piața internațională,
întreține relații economice și de coo
perare cu peste 800 de parteneri din
zeci de țări de pe toate continentele.
în cadrul celui de-al IV-lea Salon
Internațional al chimiei, industria ro
mânească constructoare de utilaj pe
trolier și chimic prezintă — pe o su
prafață de peste 2 500 mp — o gamă
complexă de instalații și utilaje,
multe dintre ele fiind noutăți : reac
toare cu agitator, agregate de acetilenă, echipament pentru coloanele de
fracționare, baterii schimbătoare de
căldură, vait simplu de 84 de toii cu
răcire intensivă pentru amestecul
cauciucului, presa de vulcanizat an
velope de 77 de țoii, celule de electro

liză, amestecătoare de acizi din polipropilenă, coloane de propilenă,
agregate de uscare, mașini de con
fecționat anvelope, aparatură de mă
sură, reglare și control. Sint instala
ții, echipamente și utilaje de nivel
tehnic ridicat, realizate după soluții
constructive originale, ale căror per
formanțe superioare le fac tot mai
solicitate pe piața internațională.
întreprinderea de comerț exterior
„Tehnoforestexport", binecunoscută
firmă românească exportatoare de
mobilă, prezintă la actuala ediție a
TIBCO ’80 o mare varietate de gar
nituri și piese separate de mobilier
pentru holuri, sufragerii, dormitoare,
într-o reușită transpunere a diver
selor stiluri, produse realizate de 22
de combinate și întreprinderi de pre
lucrare a lemnului din întreaga țară.
Vizitatorii remarcă eleganta liniilor
etalată de sufrageriile stil Ludovic
XVI și Regence. rafinamentul sculp
turilor și ornamentațiilor pieselor de
hol și sufrageriilor realizate de me
seriași de înalt profesionalism de la
întreprinderile din Arad și Tg. Mu
reș. linia modernă a dormitoarelor,
camerelor de zi, care oferă posibili
tăți multiple de combinare a piese
lor în funcție de preferințe sau de
dimensiunile camerelor. Mobilierul
de colt și mobilierul rustic realiza
te în cîteva variante, din lemn natur.
cu tapițerii moderne. întrunesc exi
gentele de gust și calitate ale ori
cărui solicitant. Tradiția bogată în

domeniul prelucrării artistice a lem
nului, execuția ireproșabilă, finisajul
superior, calitatea lemnului folosit,
eleganta și funcționalitatea mobilei
românești au condus la o binemeri
tată apreciere pe piața externă.

economice, reciproc avantajoase —
a declarat Vladimir Kustov, directo
rul pavilionului sovietic.
Ilustrativ in această privință
este faptul că in intervalul 1976—
1980, volumul livrărilor reciproce

cu partenerii români vor contribui
la mai buna cunoaștere reciprocă,
la lărgirea relațiilor economice
sovieto-române.
Horst Mohring, directorul pavilio
nului R. D. Germane :

Din agenda Tîrgului internațional de primăvară „TIBCO ’80“
si a Salonului international al chimiei
»

România se situează in prezent pe
locul al 12-lea în lume în rîndul
marilor producători de mobilă și pe
locul al 6-lea ca exportator, avind
relații cu peste 300 de firme din 60
de țări.

Opinii ale unor
participant
de peste hotare
Participarea Uniunii Sovietice la
tîrgurile și expozițiile internațio
nale organizate la București este
tradițională, constituind încă o măr
turie a faptului că U.R.S.S. și Româ
nia năzuiesc spre dezvoltarea și
extinderea continuă a colaborării

,

de mărfuri se cifrează, potrivit
prevederilor acordului comercial pe
termen lung în vigoare, la peste 9 mi
liarde ruble. Este o cifră superioară
cu 72—73 la sută realizărilor din
perioada similară anterioară, ceea
ce constituie, dealtfel, o caracteris
tică a relațiilor economice dintre
cele două țări, care, an de an, și-au
amplificat și diversificat schimbu
rile comerciale și cooperarea in
cele mai diverse domenii. Uniunea
Sovietică este cel mai important
partener comercial al României, ea
situindu-se, ani de-a rîndul, pe pri
mul loc în ansamblul comerțului
exterior românesc.
Sîntem convinși că și actuala noas
tră participare la acest tîrg, întîlni
rile și tratativele care vor avea loc

Ca în fiecare an, și in 1980 Repu
blica Democrată Germană participă
la Tîrgul internațional de primă
vară — TIBCO și Salonul inter
național al chimiei cu o reprezenta
tivă expoziție colectivă. Sînt pre
zente la București 8 întreprinderi de
comerț exterior, care oferă o gamă
largă de produse din domeniul
chimiei, al aparatelor și echipamen
telor folosite in această ramură,
precum și din sectorul bunurilor de
consum.
Relațiile comerciale și economice
dintre țările noastre au cunoscut o
amplificare și diversificare apre
ciabilă în ultimii ani. în prezent,
R.D.G. se situează pe locul doi în
comerțul României cu țările socialiste

și ocupă unul din primele cinci
locuri in ansamblul relațiilor t econo
mice externe românești. De’ fiecare
dată, prezenta R.D. Germane la tirgurile și expozițiile internaționale
găzduite de capitala României s-a
soldat cu rezultate favorabile pen
tru evoluția dinamică a schimburilor
economice bilaterale.
Grupul „Friedrich Wilhelm", reu
nind circa 50 de firme din Anglia,
Austria, Elveția, Franța, R.F. Ger
mania. Italia. Spania și S.U.A., a de
venit un participant tradițional la
manifestările economice internațio
nale organizate la București.
Prezențele firmelor noastre, a de
clarat ing. Friedrich Wilhelm, con
ducătorul acestui grup, s-au soldat
de fiecare dată cu încheierea unor
importante afaceri și au prilejuit
identificarea unor noi domenii posi
bile a face obiectivul conlucrării cu
partenerii români, pe baze reciproc
avantajoase. De-a lungul anilor, re
lațiile comerciale ale grupului cu în
treprinderile românești aii cunoscut
un curs ascendent. Țin să subliniez
că, pe lingă livrările de mașini și
utilaje pentru industriile textilă, a
pielăriei, firelor și fibrelor chimice,
un accent tot mai mare în cadrul le
găturilor cu partenerii români a fost
pus pe cooperarea în producție, pe
construirea în comun a unor utilaje.
Totodată, firmele noastre preiau din

România o serie de produse ale in
dustriei chimice, construcției de ma
șini, industriei ușoare. Este, de fapt,
o recunoaștere a gradului de dezvol
tare atins de industria românească de
profil, a capacității ei de a se alinia
la cele mai exigente pretenții ale be
neficiarilor.
întreprinderea românească de co
merț exterior „Danubiana" și Uni
cate. una din principalele companii
braziliene exportatoare de cafea, au
semnat un contract pe perioada
1980—1933, care prevede livrarea de
către partea română a unor impor
tante cantități de îngrășăminte chi
mice și alte produse chimice.
Aceste contracte, a declarat după
semnare Carlos Calmon, directorul
companiei Unicate, exprimă dorința
firmei noastre de a contribui la lăr
girea continuă a schimburilor co
merciale, de a găsi modalitățile
cele mai potrivite pentru valori
ficarea posibilităților de dezvoltare
a
comerțului
româno-brazilian.
Comoania
Unicate
se bucură,
dealtfel, de o bună ’ apreciere în
România. Prin semnarea acestui con
tract, a adăugat el, consider1 că am
făcut un prim pas pe piața româ
nească și ca importator. Și, avind în
vedere că Brazilia este o țară agrico
lă, mare consumatoare de îngrășă
minte chimice, împărtășesc convin
gerea că acest contract va fi urmat
de altele.
(Agerpres)
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Cu prilejul prezentei la Belgrad

iNTlLNIRI ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEA UȘESCU
Cu Todor Jivkov,

Cu Indira Gandhi,

prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria

primul ministru al Republicii India

A

în cursul dimineții de joi. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general al
Partidului Comunist Roman, președintele
Republicii Socialiste România, s-a intilnit
cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria.
Au fost de față tovarășii Ilia Verdeț ți
Ștefan Andrei.
A participat, de asemenea, Petăr Mladenov, membru al Biroului Politic al C.C.

al P.C.B.. ministrul afacerilor externe al
R.P. Bulgaria.
în cursul convorbirii, conducătorii de
partid și de stat ai României și Bulgariei
au constatat cu deplină satisfacție că re
lațiile bilaterale in domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific. cultural si în alte
de ; .-..ivitate cunosc o evoluție me
reu ascendentă, in conformitate cu hotăririle și înțelegerile convenite în timpul
dialogului la cel mai înalt nivel de la

#

București și Sofia. în același timp, de am
bele părți s-a apreciat că dezvoltarea și
diversificarea economiilor socialiste ale ce
lor două țâri vecine și prietene creează
multiple posibilități de cooperare in pro
ducție, de colaborare in noi ramuri ale pro
ducției materiale.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă tovărășească, de' caldă priete
nie.

Cu Margaret Thatcher,
primul ministru al Marii Britanii

Joi după-amiază, președintele Republicii
Socialiste România. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, s-a intilnit, la Belgrad, cu pri
mul ministru al Republicii India, Indira
Gandhi.
în timpul convorbirii, șeful statului ro
mân și premierul Indiei și-au exprimat sa
tisfacția față de evoluția pozitivă a rapor
turilor bilaterale, care evoluează în spiritul
măsurilor convenite în timpul convorbiri
lor la cel mai înalt nivel de la București
și New Delhi, în interesul și spre binele
ambelor popoare. S-a apreciat că dezvol

tarea economică a celor două țări creează
posibilități tot mai largi de cooperare in
producție, de colaborare economică și in
alte domenii, de sporire a volumului schim
bărilor comerciale și s^a exprimat hotărirea
de a se acționa pentru continua diversifi
care și adincire a conlucrării româno-indiene.
Au fost abordate, de asemenea, probleme
actuale ale situației internaționale. S-a sub
liniat importanța diminuării încordării si
tuației internaționale și a îmbunătățirii cli
matului politic dintre state, a continuării

politicii de destindere bazată pe egalitatea
iri drepturi, pe respectarea principiilor in
dependenței și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne, pe nefolosirea forței și amenințării cu forța, necesi
tatea eliminării stărilor de încordare și con
flict, reglementării exclusiv pe cale pașnică,
prin tratative, a tuturor diferendelor, solu
ționării cu participarea tuturor statelor a
problemelor actuale ale lumii contemporane,
întilnirea a decurs intr-o atmosferă cor
dială.

Cu Ziaur Rahman,
președintele Republicii Populare Bangladesh

Joi, 8 mai, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
s-a intilnit la Belgrad cu primul ministru
al Marii Britanii, Margaret Thatcher,
La întrevedere au asistat tovarășii Ilie
Verdeț și Ștefan Andrei.
Șeful statului român a felicitat, incă o
-dată, pe liderul Partidului Conservator pen
tru investirea sa cu funcția de premier și
și-a exprimat convingerea că bunele ra
porturi existente, intre România si Marea
Britanie vor cunoaște si în viitor un curs
ascendent, in folosul și spre binele ambe
lor popoare.

Premierul britanic a mulțumit pentru sen
timentele exprimate și. a manifestat hotărîrea de a acționa pentru influențarea evolutiei mereu pozitive a raporturilor ro
mâno-britanice.
în cursul convorbirii care a avut loc, de
ambele părți au fost exprimate satisfacția
pentru stadiul actual al relațiilor ne mul
tiple planuri dintre'cele două țări și hotărirea de a se acționa pentru continua lor
adincire și diversificare, prin căutarea cie
noi’ căi și posibilități pentru amplificarea
colaborării economice, a schimburilor co
merciale. a colaborării in alte domenii de
activitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Margaret Thatcher au abordat, de
asemenea, probleme actuale ale situației
politice internaționale. A fost reafirmată
dorința României și Marii Britanii de a
conlucra activ pe arena internațională, pen
tru a-și aduce întreaga contribuție la te
meinica pregătire a apropiatei reuniuni de
la Madrid, chemată să deschidă noi per
spective în direcția continuării procesului
de edificare a securității, păcii, destinderii
și colaborării pe continentul european.
întrevederea a decurs intr-o atmosferă
cordială.

Cu Hafez Al-Assad,

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a in
tilnit joi seara la Belgrad cu președintele
Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rah
man.
Cei. doi președinți și-au. exprimat satis
facția pentru cursul ascendent al raportu

rilor bilaterale și hotărirea de a se acționa
pentru transpunerea in practică a tuturor
hotărîrilor și înțelegerilor convenite la ni
velul cel mai înalt.
Abordîndu-se probleme actuale ale situa
ției internaționale, președinții României și
Bangladeshului au reliefat necesitatea de a

se acționa pentru consolidarea cursului spre
destindere și pace, reglementarea pe 'cale
politică, prin tratative, a problemelor liti
gioase dintre state.
întrevederea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Cu Robert Mugabe,
președintele Umuraii Naționale Africane Zimbabwe - Frontul Patriotic,
primul ministru al Republicii Zimbabwe

secretar general al C.C. al Partidului Baas Arab Socialist,
președintele Republicii Arabe Siriene

Tovarășul Nicolae Ceaușeccu. secretar
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, s-a
intilnit joi după-amiază cu Hafez Al-Assad,
secretar general al C.C. al Partidului Baas
Arab Socialist, președintele Republicii Ara
be Siriene.
S-a procedat la o trecere in revistă a sta
diului actual al relațiilor politice, economi
ce. tehnico-științifice dintre cele două țări.

exprimindu-se hotărirea de a se acționa in
continuare pentru amplificarea și adîncirea
lor in interesul și spre binele ambelor țări
și popoare, al lărgirii cooperării internațio
nale.
în timpul convorbirii au fost abordate, de
asemenea, probleme ale situației internațio
nale, Îndeosebi cele referitoare la situația
din Orientul Mijlociu. Președinții Nicolae
Ceaușescu și Hafez Al-Assad au apreciat că

asigurarea unei păci trainice in zonă trebuie
să se realizeze pe calea tratativelor poli
tice. prin retragerea trupelor Israelului din
toate teritoriile arabe ocupate în timpul
războiului din 1967. asigurindu-se dreptul
poporului palestinian la o dezvoltare liberă,
independentă, inclusiv de a-și constitui un
stat propriu.
întrevederea a decurs într-o atmosferă
de caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, s-a
intilnit, joi seara la Belgrad, cu Robert
Mugabe, președintele Uniunii Naționale
Africane Zimbabwe — Frontul Patriotic,
primul ministru al Republicii Zimbabwe.
Șeful statului român a felicitat încă o
dată. în numele său, al conducerii de partid

și de stat, al întregului popor român, bravul
pOpor din Zimbabwe pentru istorica victorie
dobindită prin lupta hotărită de eliberare
de sub jugul colonialismului.
De ambele părți a fost reliefată impor
tanta dezvoltării schimburilor comerciale si
cooperării în producție, a raporturilor din
domeniul învățămîntului. științei, tehnicii și
culturii, a conlucrării pe pian internațional.

a legăturilor de strinsă prietenie si colabo
rare dintre partidele si statele noastre, spre
binele celor două popoare. în interesul
luptei pentru eliminarea definitivă a co
lonialismului si neocolonialismului. a poli
ticii imperialiste de dominație si dictat,
pentru pace, independentă și progres social,
întrevederea s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

4

SClNTEIA —vineri 9 mai 1980

PAGINA 4

pagini de Înălțător eroism

PE COLUMNA INDEPENDENTEI
ăi

Evocări despre contribuția de luptă și jertfă
a armatei române la victoria împotriva fascismului
tecție... Monumentele șl obiectele de
artă, instituțiile culturale și așezămintele de interes public vor fi cru
țate cu grijă... Cer trupelor Corpului
7 armată să se bată cu indirjire pen
tru a învinge, dar pretind in același
timp să se poarte loial, cu demnita
te și omenie, pentru a nu micșora cu
nimic măreția victoriei obținute"...
Și, intr-adevăr, ostașii noștri s-au
bătut cu indirjire pentru a învinge,
cu demnitate și omenie. A fost o în
cleștare cu totul deosebită.. Fiecare
stradă, fiecare casă au trebuit luate
tru au trecut Mureșul. A urmat o cu asalt. Obiective importante pen
bătălie sîngeroasă. în acele momente tru care s-a vărsat mult singe româ
simțeam că nu mai putem fi dati nesc se înscriu in Cronica luptei pen
înapoi. Locuitorii satului ne-au dat tru libertate : Gara Keleti. Poșta
și ei o mină de ajutor. îmi amintesc Centrală, Cazarma Franz Iosef, Hi
de doi tineri care nu tiveau mal mult podromul transformat de hitleriști in
de 16 ani. Ne aduceau muniții, erau aeroport.
mereu alături de noi. S-au înrolat
Cu cițiva ani in urmă, femeia
apoi voluntari. Atunci, în lupta corp RAICIKI
care locuia încă
la corp, o schijă mi-a străpuns, în clădirileISTVAN,
unde lucra
umărul. Am căzut. M-am întors vin soțul ei, își hipodromului
depăna amintirile :
decat pe front in prima parte a lunii
— Eram aici cind a început lupta,
aprilie 1945.
eram adăpostită într-un buncăr. Cind
Un episod, care m-a zguduit au
românii eu le-am deschis
cumplit, arătindu-mi o altă fată ușa venit
Ne-au dat de minneagră a fascismului, l-am trăit nu care, buncărului.
ne-au liniștit. Aici, pe locul
departe de Banska Bystrica. într-un acesta, au murit mulți români,' I-am
Ioc in care primăvara trezise la viată inmormintat cu durere, dar și cu re
ghioceii și brebeneii. cițiva soldați cunoștință. Românii sint oameni buni,
SS-iști se pregăteau să masacreze un
inimă bună, ne-au scăpat de fas
grup de 20 de femei. Le si legaseră au
la ochi. Erau soții si fiice ale unor ciști, Toate acestea nu se pot uita 1“
locuitori din comuna Svinâce care
se înrolaseră în formațiunile de partizani. Am izbutit să oprim la timp
această nelegiuire, între femeile
salvate șe aflau soția și fiica primarului din Svinâce.
Din cind în cind. din acel colt al
tării prietene sosește pe adresa lui
Vasile Budaș cite o carte poștală cu
rînduri scrise din inima Marisckăi —
fiica primarului din Svinâce. Sint
gîndurile pline de recunoștință pen
tru cel care a salvat-o cu 35 cje ani
în această primăvară a rememo
în urmă de la moarte.
a evocărilor victoriei împo
O viață de om trăită cu ardentă rărilor,
triva fascismului de acum trei dece
dăruire pentru țară, pentru liberta nii și jumătate, pe sergentul in re
tea și omenia ei.
zervă MICU BURLACU l-am găsit
la locul lui de muncă — Asociația
intercooperatistă cu profil industrial
din Buzău. La cei 58 de ani ai săi
practică meseria de turnător-formator, cu pasiunea și dorința de a mun
ci cit mai bine. își aduce aminte de
r
luptele la care a luat parte :
— Eram în apropiere de orașul
Brno, în Cehoslovacia — povestește.’
Hitleriști! se infiltraseră pină la
punctul de comandă al regimentului/
unde mă aflam cu centrala telefoni
că. Am pus mina pe arme imediat,
am tras, am aruncat grenade,

Nimeni și nimic nu poate
înfringe voința
de libertate a poporului

Am luptat pentru dreptul la viața, pentru pacea omenirii I

ÎSi amintesc amănunte uimitoare.
Amănunte care, scoase din profunzi
mea amintirilor, tes portretul unei
clipe, al unei zile sau al unei nopți
în care viscolul proiectilelor chinuia
din greu pămintul. Tes. de fapt, cro
nica impresionantă a celor aproape 9
luni de zile de neîntrerupte bătălii
purtate de ostașii noștri alături de
ostașii sovietici de-a lungul a 1 700 de
kilometri presărat! cu 17 masive
muntoase si cu 12 cursuri mari de
apă forțate în necurmat contact cu
dușmanul fascist. Ei sint cei care au
dat
__ __16____
mari _____
bătălii Tși. ...
367 lupte __
mai
importante, au eliberat 3 831 localități
pe pămintul României, Ungariei,
Cehoslovaciei și Austriei, între care
53 orașe, in afară de localitățile eli
berate în timpul insurecției. Ei au
făcut parte din efectivele de aproape
540 000 de ostași ai, armatei române,
care au capturat aproape 118 000 pri
zonieri. precum și un numeros arma
ment și material de război. Jertfele
date de armata română s-au ridicat la
aproape 170 000 de morti. răniți si
dispăruți, printre care 10 000 de ofi
țeri și subofițeri. O contribuție sa
cră la cauza eliberării popoarelor din
robia fascistă.
■
își amintesc amănunte care dau re
lief viu, fierbinte, clocotului sufle
tesc de acum 35 de ani.
Sint oameni obișnuiti. Au părul
alb. Ochii vii. calzi, buni. Ascuțișul
crud al războiului nu a putut smulge
din sufletul nici unuia dintre ei
marea, adinca omenie a poporului
nostru, peste care furtunile istoriei
s-au prăbușit adesea, fără să-l clin
tească. întărindu-1 si mai mult in
dreptățile lui milenare.
împotriva fascismului. încă de la
apariția lui pe plan mondial, averti-

zase, trăsese semnalul de alarmă
Partidul Comunist Român, chemind
toate forțele progresiste, sănătoase
ale națiunii la unire într-un larg
front patriotic antifascist. Această
înaltă conștiință politică a poporului
nostru — partidul — a organizat și a
condus în luptă în anii negri, de
cruntă teroare fascistă, masele largi
populare, înscriind cu litere de foc pe
steagul său apărarea independenței
și suveranității tării, grav știrbite de
politica claselor exploatatoare. de
subordonare a tării Germaniei hitleriște. Acești oameni și milioane ca ei.
într-o impresionantă
unanimitate
s-au .ridicat la chemarea partidului
comunist cu hotărire, neinfricati. atacînd dușmanul fascist cu ardoarea cu
care de mii de ani fiii acestui nămînt
au apărat libertatea, neatîrnarea.
independența națională.
Pe spiralele columnei istoriei noas
tre. acești oameni și milioane ca ei
au săpat cronica glorioasă a zilei de
23 August 1944. O zi unică în ana
lele istoriei cind, prin revoluția na
țională și socială, antifascistă si antiimperialistă. ale cărei obiective fu
seseră în esență si în detaliu elaborate de Partidul Comunist Român, se
declanșa bătălia pentru cucerirea de
plinei independente si suveranităținaționale a României, ridicînd pe o
treaptă superioară tradiția de tf imbina lupta de eliberare națională cu
lupta de eliberare socială. în forța
atacurilor lor împotriva fasciștilor
cotropitori se concentra avîntul de
nestăvilit al dorobanților de la 1877 si
al eroilor de la Mărăsesti în 1917.
Același avînt pentru că același ideal
îi însuflețea, pe o altă treaptă a isto
riei. într-o altă oră gravă a tării.

Victoria văzută prin ochii
ostașilor de rînd
Să urmărim citeva din faptele si
gîndurile celor care, din primele mo
mente ale insurecției și pină în Ziua
Victoriei de la 9 Mai 1945, s-au aflat
în primele linii ale bătăliei cu hitleriștii, probînd. prin neasemuite acte
de vitejie și de eroism, virtuțile caracteriatice ale poporului român : pa
triotismul. dorința de a trăi in liber
tate. respectul pentru libertatea altor
popoare. Independenta, dragostea de
pace...
— Eram comandantul unui pluton
de aruncătoare — povestește fostul
sergent t.r. GHEORGHE AMARIUȚEI, fiu al meleagului vrincean.
Cu aoeastă mină de ostași mă
aflam, la 23 August 1944, cantonat la
Mamaia. Nu departe de cantonamen
tul nostru era un depozit de torpile
al armatei hitleriste. Fiecare din
cele 80 de torpile putea provoca mari
pagube. Dacă ar fi fost amorsate și
lansate ne mare spre Constanta ar fi
putut distruge uzina electrică și în
treaga parte de nord a orașului. Toc
mai acest plan au vrut hitleristii
să-l pună în aplicare. Le-am desco
perit. cutremurați de mînie, inten
țiile. Apucaseră să amorseze o parte
din torpile si se pregăteau să le lan
seze cînd noi am declanșat fulgerător
atacul. Am reușit să tăiem firele elec
trice care ar fi dat frîu liber morții.
Am acționat hotărit, repede, precis.
— în întreaga tară, in acele mo
mente de fundamentală hotărire,
muncitori, țărani, ostași, intelectuali
au acționat cu fermitate, preciș. ra
pid...
— Chiar în divizia noastră erau co
muniști in haină militară. Ei adu
ceau în rîndurile noastre cuvîntul
drept, îmbărbătător al partidului,
care ne mobiliza la luptă, ne întărea
încrederea in noi. în victorie. în port
sau la intrările orașului am acționat,
împreună cu muncitorii. înfringind
rezistentele hitleriste. Odată curătit
orașul și împrejurimile de trupele
hitleriste, pe mine ca și pe ceilalți
ostași ai diviziei a 9-a ne așteptau
alte misiuni pe lungul drum străbă
tut apoi pină in Cehoslovacia. Am
parcurs acest drum prin lupte apri
ge, prin ploaia de plumbi. îndurind suferințe greu de redat prin cu
vinte. Nu știu ce mi-a dat tărie. Cred
că s-au adunat în mine si sentimen
tul datoriei dovedit de străbunicul
meu care a făcut parte din garda lui
Alexandru Ioan Cuza, și eroismul bu
nicului meu, care s-a distins in bătă
liile de la Mârășești in vara anului
1917.
Un bărbat înalt, uscat ca un țăran
pe care l-a supt toată viata pămintul.
Are peste 80 de ani. o fată severă.
Ochii însă, blînzi. Acesta jeste, in
citeva trăsături, chipul generalului
maior in rezervă PETRU MATEI.
— Nu mi-a plăcut războiul, cu toate

că sint militar de carieră. Sint unul
dintre cei 8 copii ai unui țăran de pe
valea Dîmboviței și am crescut in
cultul dragostei fată de pămintul
strămoșesc și fată de muncă. Pămin
tul tării și munca sint două compo
nente esențiale ale patriotismului si
pentru ele in 1917 am infruntat duș
manul în iureșul de la Mărăsesti.
Eram cățărat pe clădirea gării Mărășești la observatorul regimentului 19
obuziere. Urmăream cu lovituri pre
cise lanțurile de atacatori, secindu-le puterile. Pină la urmă și-au
dat seama unde era observatorul si
au dezlănțuit un foc ucigător cu
bombe, ciuruind gara. Am coborit pe
o fringhie. neatins, căutindu-mi alt
loc de conducere a focului. Nu au
putut Înainta un metru ! Infanteriști
Si artileriști eram ca un zid de netrecut !
— Spuneați că nu v-a plăcut răZ'
boiul...
— Nu, nu mi-a plăcut. M-am străduit Insă din toate puterile să-i stăpinesc secretele, pentru că libertatea
tării este libertatea mea. a copiilor
mei, a neamului meu. din care fac
parte. M-am reîntilnit fată în fată
cu militarismul german — acum mult
mai feroce in haina lui nazistă. Co
mandam regimentul 13 artilerie din
divizia a 9-a. în noaptea de 23 spre
24 august 1944. militarii diviziei, îm
preună cu gărzile muncitorești au
început lupta de lichidare a rezisten
țelor hitleriste din Constanța. Știți ce
spune Eminescu :
.... tot ce mișcă-n țara asta. riul.
ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară tie
dușman este"...

Așa s-a intimplat apoi si în Transil
vania. unde, alături de ostași, au stat
tot timpul in ajutor oamenii simpli
— muncitori si țărani. La Oarba pe
Mureș am căzut rănit...
Nu. lucrurile nu au fast atît
simple. Omul acesta, in fruntea osta
șilor pe care-i comanda, a infruntat
dușmanul pe valea Tirnavei Mari in
primele zile ale lui septembrie 1944.
Este rănit la picior la asaltul unei
poziții dușmane. Refuză evacuarea si
conduce lupta in cirjă. Ofensiva hitleristo-horthystă a fast măcinată trep
tat de contraloviturile ostașilor noștri,
care i-au împins pe invadatori oină
la malul Mureșului. în fată — dealul
Singeorgiu. pe crestele căruia hitleriștii se îngropaseră în beton. Pe
pantele de aici au căzut secerați de
armele automate, de artilerie si de
aviație numeroși soldați români. CoIonelul Petru Matei a părăsit cimpul
de luptă rănit grav de gloanțele
hitleriste.

...Dealul Singeorgiu. în apropierea
satului Oarba pe Mureș. Istoria lui
de glorie cuprinde și destinul lui
VASILE BUDAȘ din comuna Mădăraș, județul Satu Mare.
Avea 16 ani cînd o parte din trupul
tării ne-a fost smuls prin odiosul
dictat de la Viena. Tînărul Vasile
Budaș, cu inima sfîșiată de durere,
s-a alăturat regimentului 87 infan
terie, cu care a ajuns la Slatina de
Olt. S-a legat de ostașii regimentului
cu toată ființa. Cu ei visa să ia parte
la eliberarea comunei în care văzuse
lumina zilei. Și s-a întors cu ei pe
meleagurile natale.
Fostul adolescent — sergent major
la 23 August 1944 — Vasile Budaș își
amintește :
— La Oarba pe Mureș ne-am bătut
cu fiara fascistă pe viată si pe
moarte. Trupele hitleriste și horthyste, baricadate pe dealurile ce stră
juiesc partea dreaptă a Mureșului,
supravegheau toate mișcările noas
tre. Nu o dată am văzut apele’ Mu
reșului înroșite de singele ostași
lor- noștri căzuți la datorie. într-o
seară, împreună cu alti tovarăși de
luptă, am reușit să mă strecor pe ma
lul drept al Mureșului, la poalele dea
lului de pe care fasciștii secerau rindurile ostașilor noștri. Incursiunea
noastră în inima dispozitivului ina
mic, alcătuit dintr-un adevărat
labirint de șanțuri și adăposturi, a
derutat pe hitleriști și pe horthyști.
Profitînd de această derută, compa
niile și batalioanele regimentului nos-

Comuniștii în linia întîi
în apriga bătălie pentru
înfrîngerea fascismului

Chemarea partidului
în care țara își afla
cu demnitate voința:
„Totul pentru front, totul
pentru victorie“
Măreția istoriei luptei pentru li
bertatea și demnitatea patriei s-a în
făptuit ci| multă suferință, cu du
rere. Suferința și durerea au fost în
fruntate bârbătește, cu conștiința fap
tului că dreptatea nu ți-o dă ni
meni, că ea trebuie smulsă prin luptă.
Miile și miile de ostași care mer«
geau drepți la atac știau că în acel
moment al istoriei nu la masa tra
tativelor sau in cancelarii se putea
obține libertatea pămintului străbun,
ci pe cimpul de bătaie. Plutonierul
ANDREI PESCARU, comandantul
unui pluton de mitraliere și arun
cătoare, cunoștea acest adevăr sim
plu cind s-a aruncat în lupta pen
tru eliberarea Beiușului.
— îmi aduc aminte ca acum —
povestește el. Plouase puțin și noi
am atacat imediat după ploaie cu un
elan de nedescris. I-am scos pe hitle
riști din oraș și nu i-am slăbit pină
la Oradea. A fost O bătălie grea la
Oradea, cu lupte înverșunate de
stradă. A fost ca un iureș nestăvilit,
Cu durere am văzut cum cădeau in
jur tovarășii mei, dar asta ne-a îndirjit și mai mult. L-am aruncat
peste graniță pe dușman și l-am ur
mărit neslăbit, eliberind apoi, sat
după sat, în Ungaria vecină, pină la
Debrețin. Aici, hltleriștii și horthyștii
și-au revenit puțin, opunindu-ne o
rezistentă sălbatică. Am atacat îm
preună cu ostașii sovietici, cu o ener
gie sporită. Eram în sprijinul patru
lei de vîrf și-mi amintesc o noapte
neagră ca păcura cind am izbutit să
salvăm zeci de bătrini, femei și copii
pe care hitleriști! se pregăteau să-i
ardă de vii cu aruncătoarele de flă
cări în subsolurile unde se adăpos
tiseră. Cumplit război ! Dar noi am
rămas oameni, știam pentru ce luptăm.
Veștile care ne veneau din țară ne
întăreau in hotărirea de a nu ne
cruța forțele în înfruntarea cu duș
manul. Speranța că viața noastră nu
va mai fi ca inainte, că acolo in țară

partidul comunist era de fapt glasul
puternic al poporului care voia
dreptate socială intr-o patrie liberă,
pentru trăinicia căreia ne vărsăm și
noi singele pe front, devenea certi
tudine. Simțeam sprijinul muncitori
lor și țăranilor. Lozinca „Totul pen
tru front, totul pentru victorie" —
care mobiliza energiile umane în
țară — se concretiza la noi. in linia
întîi, în arme și muniții, in haine
călduroase, in îngrijire medicală mai
bună...
Fostul plutonier, astăzi colonel în
rezervă, face o pauză. Zimbește unui
gind.
— Am căpătat un concediu de două
săptămîni in primăvara lui 1945.
M-am întors la mine in sat, In județul Buzău, la Mihăilești. Aveam
un alt „front" în față : împreună, cu
țăranii am intrat pe moșia lui Garoflid și am împărțit-o la cei aflați
pe front și la cei fără de pămînt.
După treaba asta m-am întors pe
front. Văzusem cu ochii mei, parti
cipasem și eii... Eram sigur că in
țară începea o viață nouă. Simțisem
umărul puternic al comuniștilor
atunci cînd am intrat pe moșia bo
ierului. Știam și eu și tovarășii mei
pentru ce luptăm.
Defilînd în 1945 pe sub Arcul de
triumf, la întoarcerea victorioasă de
pe front — spune sergentul în re
zervă PETRE FAU din Regimentul
2 Dorobanți — imi reveneau în min
te luptele de pe dealul Sîngiorgiu,
de pe Tisa, din Cehoslovacia... Nu
pot să uit ordinul generalului Nico
lae Șova dat ostașilor la porțile Bu
dapestei, ordin de înaltă ținută umană :• „Prin lupte grele și cu sa
crificii însemnate — se spunea in
acel ordin — unitățile Corpului 7
armată au ajuns in marginea Buda
pestei și de pe acum au inceput să
pătrundă in inima orașului... Popu
lația civilă care nu ia parte la rezistență va fi mulată și luată sub

Pe pămintul Ungariei, lovind dușmanul fascist

luntară ADELA CURSARU, din di
vizia a 9-a infanterie, grupul 132 cer
cetare. Am văzut atițea atunci, în lup
ta cu fascismul, atita durere și sufe
rință incit cu nici un preț nebunia
războiului nu trebuie' lăsată să se re
pete. O spune voința înțeleaptă a po
porului nostru prin glasul celui mai
iubit fiu al lui, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Acest glas lucid, plin de
omenie, l-am ascultat cu toții zilele
trecute în Forumul tineretului adresînd ovjbrahtă .chemare către în
treaga omenire pentru a-și uni efor
turile în apărarea păcii, a dreptului
suprem al omului la viață, pentru li
bertatea și independența popoarelor,
avertizind asupra pericolelor pe care
le ridică cursa înarmărilor. Eu știu

Hora bucuriei : miiitari români și sovietici, cetățeni cehi în primul minut
al Victoriei

lovit cu baioneta și cu patul armei,
în lupta corp la corp, care verifică
adevăratul curaj, bărbăția, hitlerișlii
nu au rezistat. I-am biruit. Mă gindesc adesea cum a fost posibilă vic
toria atunci cind. de fapt, am fost
surprinși, luați pe neașteptate 7 Răs
punsul nu e greu de dat. Eram acolo
cu verii mei Nicolae și Badea. Timp
de două luni in luptă l-am avut ală
turi și pe tatăl meu. Mă aflam acolo
cu cei dragi, cu dorul fierbinte de a
ciștiga o cauză dreaptă, a noastră, a
celor care ne gindeam că, întorși
acasă, (totul va fi altfel decit înainte.
De libertate aveam nevoie noi, oa
menii muncii, și pentru ea trebuie
să te bați pină la moarte. Și s-au
bătut ostașii noștri cu vitejie, cu gin
dul inaripat că întorși acasă își vor
construi o viață nouă, mai bună.
Lucrul acesia ne însuflețea pe toți,
ne înzecea forțele. Se aflau in rindurile armatei voluntari comuniști și
uteciști. Erau oameni aparte, de o
omenie înălțătoare, dar și de o dirzenie în luptă, de un eroism pe care
numai ideile de demnitate și drepta
te le pot explica. Numele eroului
utecist Constantin Godeanu și ale
multor altora au devenit simboluri
ale vitejiei, ale spiritului de sacrifi
ciu, ale înaltelor responsabilități co
muniste pentru libertatea patriei.
Cine poate să povestească ce bucu
rie ne-a cuprins inimile cind am
aflat vestea Victoriei, acolo, inainte
de Praga ? „Cum va arăta țara noas
tră ?“ — această întrebare îmi stă
ruia în minte și, reîntors din viitoa
rea războiului, m-am prins in viitoa
rea evenimentelor care au dus mai
departe revoluția noastră incepută la
23 August 1944. De trei ani sint frun
taș in secția turnătorie, Cuvintul
partidului, al tovarășului Nicolae
Ceaușescu mă însuflețește Și pe
mine in activitatea noastră, a tuturor. pentru mai bine, pentru o nouă
calitate. Mă preocupă acum realizarea unui dispozitiv pentru turnarea
pieselor cu un consum mai redus de
energie. E o preocupare modestă, dar
pusă în slujba unei idei mari. Avem
insă nevoie de pace pentru ca aceste
preocupări să nu fie tulburate, tre
buie să fie pace, trebuie să o impu
nem noi, toți oamenii care muncim
pe acest părnint.
— Din pace izvorăște frumusețea
Vieții — spunea fosta infirmieră vo-

ce este războiul. îmi amintesc zilele
și nopțile frontului, mai simt încă pe
brațele mele trupurile răniților.
Aveam atunci 19 ani. eram tinără,
curajoasă. Toți îmi șpuneau mamă.
Gindul fiecăruia era întors, in ceasul
greu, spre ce avea mai scump. Am
trăit și bucuria eliberării pămîntului
nostru cotropit, și durerea profundă
în fața tinereții sfirtecate de obuze.
Pacea la care am contribuit cu toții
cu atitea grele jertfe este un drept
al nostru, al tuturor și el trebuie
păstrat cu hotărire pentru ca noile
generații să se bucure de tot ce am
construit, de viața noastră liberă' și
fericită.
Subofițerul mecanic CONSTANTIN
COMAN-ajunsese pină la Humpolec,
in apropiere de Praga. Acolo l-a gă
sit vestea Victoriei.
— îmi amintesc prima zi de pace,
prima zi fără bubuit de tun. reme
morează el. Era o liniște cum nu mai
pomenisem de mult și descopeream
copacii și florile, și păsările. O altă zi
se deschidea asupra noastră și nu
mai de noi depindea acum ca ea să
fie senină mereu, fără nor si furtună,
în numele ei am luat parte la re
forma agrară in comuna mea, Cosîmbești, pe Bărăgan. Ne-am făcut
dreptate noi. în frunte cu comuniștii.
Eram Un meseriaș bun. Am con
struit vreme de ani de zile linii de
cale ferată, am reparat mașini distru
se de război... Dar bătălia care mă
emoționează și acum s-a petrecut pe
Șiret, la Suraia, unde am mutat
cursul riului ca să-l smulgem pietri-

șui și nisipul necesare noilor construcții ale țării. Bătălii dc acestea
îmi place să dau cit măi multe.
Fostul plutonier ION OANCEA, bă
căuan de origine, a ieșit la pensie cu
gradul de colonel in rezervă, dar are
mindria că flacără patriotismului său
arde in inimile gărzilor patriotice din
județul Prahova, la instruirea cărora •
a contribuit din toate forțele sale,
conștient că asigură astfel apărarea
cuceririlor acestor ani de lumină.
— în primul rind, am vrut să Ie insuflu, celor din gărzi, curajul ; cu4
rajul pe care ti-1 dă dreptatea cauzei
pe care o aperi. Mi-am dat seama de
acest lucru în momentul în care
m-am aflat deodată singur, cu secția
de tunuri pe care o comandam. în
fața tancurilor hitleriste. Veneau la
atac cu infanteria după ele. Ne-am
păstrat calmul, am devenit de otel.
Și eram un pumn de oameni ! Am
scos din luptă 3 tancuri din 5 si am
spulberat atacul fascist. Curajul nos
tru a fost gind si voință de a în
vinge. Și am învins. Eram în apro
piere de Zvolen. în Cehoslovacia.
Despre acest curaj al ostașului ro
mân — gind si voință de a învinge
— ne-a vorbit la Tisovec SAMUEL
HRONEC:
— Ostași excepționali românii —
spune el. Luptau cu iscusință neîn
chipuită. I-am apreciat mult ca oa
meni. Era mizerie mare atunci, foa
mete și frig. Nu aveam de nici unele,
eram aduși, cum se spune, la sapă de
lemn. Ne-au ajutat, ne-au ferit de
frig și de foame. Și nu le puteai re
fuza ajutorul pentru că știau să-l dea,
omenește, rupind codrul de pline in
două, impărțindu-1 cu tine.
Unul dintre acești ostași excepțio
nali despre care vorbea Samuel
Hronec este și fostul sergent CON
STANTIN BARBULESCU din Plo
iești :
—■ în luptă, mărturisește el acum,
după 35 de ani. îl aveam mereu In
minte pe tata, care s-a distins in bă
tăliile de la Mârășești din 1917. Vo
iam din tot sufletul să nu fiu mai
prejos decit el in lupta cu dușmanul
fascist, care umpluse lumea de su
ferințe. Trebuia să terminăm cu el
repede, lumea să se liniștească, să
trăiască în pace. Gîndurile acestea
m-au împins mereu în primele linii.
Nimic neobișnuit.
Nu. neobișnuit nu este. Dar scri
soarea sa. ultima sa scrisoare de pe
front către mama aflată departe în
țară, dezvăluie țelul pentru care Con
stantin Bărbulescu se afla mereu în
primele rînduri. Cu îngăduința lui
cităm un fragment din scrisoare :
„Voi reveni curînd. dragă mamă...
Dreptatea a început să trăiască si la
noi in tară. Voi veni acasă să înce
pem o viată nouă și dreaptă. Rana
mi s-a vindecat, sint aproape sănă
tos. 11 mai 1945, undeva, departe".
A început o viață nouă si dreaptă.
A construit drumuri si poduri. Con
struiește in continuare, cu o energie
nesecată, cu o bucurie înălțătoare,
așa cum facem cu totii. plămădindu-ne. cu mîinile si mintea noastră,
fericirea zilei de azi și de mîine.
Sutele de mii de ostași români an
gajați cu toată bărbăția in luptele cu
cotropitorul fascist, întregul popor
român care și-a încordat forțele pen
tru obținerea victoriei de la 9 Mai
1945 au scris istoria cu eroism epo
peic înregistrat cu o puternică rezo
nantă pe toate meridianele lumii.
„Dintre toate națiunile care, luptă
împotriva Germaniei hitleriste —
spunea radio Londra la 7 ianuarie
1945 — România se situează azi in al
patrulea rind în ceea ce privește nu
mărul de ostași Care participă la bă
tălia de distrugere a nazismului".
„Franța socotește că România a
adus, prin contribuția ei. o scurtare
a războiului cu cel puțin 6 luni",
preciza postul de radio Paris.
„împreună cu noi. împreună eu
trupele aliate, noua Românie demoerată a început lupta pentru înfringerea lui Hitler, a făcut sacrificii
considerabile în această luptă si noi
toți recunoaștem serviciile aduse de
poporul român acestei cauze" — afir
ma in octombrie 1946 ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.

Vor rdmine gravate in istorie strălucitele pagini de bărbăție și eroism
înscrise de armata română, de întregul popor român in Cartea de aur
a luptei popoarelor pentru zdrobirea fascismului. Fiecare mărturie a ce
lor care nu și-au precupețit forțele și nici singele pentru victoria libertății
și dreptății este un învățămînt al istoriei, un argument de cea mai mare
însemnătate pentru apărarea păcii, pentru destindere internațională,
pentru afirmarea dreptului popoorelor la dezvoltare liberă, independentă,
de sine stătătoare.
Fiecare evocare de acest fel, scrisă în urmă cu 35 de ani cu jertfa
eroică de singe, reprezintă în același timp o vibrantă mărturie in fața
istoriei despre drumul glorios al Partidului Comunist Român, care a știut,
in momentele cruciale ale existenței noastre, să se afirme drept strălu
citul strateg al năzuinței fierbinți de progres și pace a poporului român.

Dionisie ȘINCAN
Col. Constantin ZAMFIR
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericitei și strălucitei dumneavoastră realegeri Ia magistratura
supremă a țării, îmi este deosebit de agreabil să vă adresez, în numele
poporului Voltei Superioare, al guvernului, ca și al meu personal, cele mai
vii și călduroase felicitări.
Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi întreaga noastră disponibilitate
de a acționa pentru întărirea legăturilor de prietenie și de cooperare
fructuoasă care unesc țările noastre.
Vă rog să binevoiți a accepta cele mai călduroase urări pentru sănătatea
dumneavoastră personală și pentru succese depline în îndeplinirea înaltelor
dumneavoastră responsabilități, precum șl pentru prosperitatea poporului
român. •
Cu foarte înaltă considerație,

EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA
General de corp de armată,
Președintele Republicii Volta Superioară

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
în numele Partidului Comunist din Cuba si al întregului popor, folosim
prilejul pe care ni-1 oferă cea de-a 59-a aniversare a creării partidului
dumneavoastră pentru a vă transmite felicitări și sentimentele frățești și
revoluționare.
Reîr.noim, încă o dată, dorința ca succesele noastre iți nobila sarcină a
edificării socialismului să fie tot mai mari. Totodată, urăm succese in dez
voltarea prieteniei ce ne unește.

COMITETUL CENTRAL k
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE INTRE
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA SI REPUBLICA HAITI
J

Guvernul
Republicii
Socialiste
România și Guvernul Republicii
Haiti. în dorința de a promova rela
ții de prietenie și cooperare între
popoarele lor pe baza încrederii reci
proce, a respectului independentei și
suveranității naționale și a neamest 'ului în treburile interne, au conv st să stabilească relații diploma-

t
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,06 Teleșcoală. în direct de la... Poli
tehnică. (Curs de pregătire pentru
admiterea in invățămintui supe
rior). Matematică :
Continuitatea
și derivabilitatea funcțiilor. Pre
zintă lector dr. Constantin Tlrcolea
16,30 Emisiune in limba germană. Din
sumar : • Un program unitar de
educare a tinerei generații. Co
mentariu • 9 Mal 1877 — 9 Mai
1946. Semnificația unor evenimen
te majore ale istoriei. Documentar
• Program pentru pionieri și
șoimii patriei « Dezvoltarea în
profil teritorial • Industrii ponulare în Mărglnimea Sibiului. Do
cumentar
18,25 Itinerar cehoslovac. Reportaj
118.50 Columna Independenței — cintece
patriotice și revoluționare
19,00 Telejurnal
19,20 Pace și independență. Film TV
de conf. univ. dr. Ion Ardeleanu
și dr. Petru Ignat
Film artistic : .,Pe aici nu se tre
ce", Producție ă Casei de filme 5.

(Urmare din pag. I)
bilizare a popoarelor. Consecințe din
cele mai dăunătoare au avut in această
privință lipsa de colaborare, disensiunile și» chiar ostilitatea dintre
• comuniști si socialiști — ceea ce pe
plan intern, în Germania, a permis
_____
însăși venirea la putere a hitlerismului, ca și ascensiunea fascismului
in alte țări. în același timp, repetarea
aceleiași erori pe plan international,
spargerea frontului forțelor populare
au permis Germaniei hitleriste să-și
desfășoare planurile agresive, să
treacă la dezlănțuirea războiului.
Adevărul că lipsa unei riposte ferme,
unitare a popoarelor, lipsa unui front
larg antifascist hotârît și combativ a
permis dezlănțuirea conflagrației
mondiale și înrobirea, la început, a
unui mare număr de țări si popoare
— și-a găsit o confirmare istorică și
prin insusi reversul său. Fascismul a
putut fi infrînat, hitlerismul zdrobit
si pacea obținută tocmai prin faptul
că ulterior s-a realizat o largă unitate
de luptă a popoarelor, că s-a închegat
marea coaliție antifascistă, că toate
forțele patriotice din diferitele țări,
pe deasupra oricăror deosebiri de
ideoi>gte, orientare politică s-au unit
pe m ’ia platformă comună a luptei
pentn. infrîngerea celui mai cumplit
dușma al civilizației omenirii.
Iată de ce. în lumina acestor reali
tăți ale istoriei, invățămintui princi
pal și fundamental al cumplitei în
cleștări este necesitatea arzătoare,
imperativul absolut ca popoarele, for
țele democratice și progresiste cele
mai largi — comuniști, socialiști și
social-democrați. mișcările de elibe
rare națională, partidele de guvernămint din țările angajate pe calea dez
voltării de sine stătătoare, cele mai
diverse organizații obștești, de tine
ret, de femei, grupări politice de cele
mai diferite orientări și tendințe —
să acționeze in strinsă unitate, con
vergent, atit pe plan național, cit și
Internațional, pentru a nu mai per
mite izbucnirea unei noi conflagrații
mondiale.
Totodată, se poate spune că un alt
învătămint de însemnătate esențială
pe care il reliefează lecția celui de-al
doilea război mondial este cerința
primordială a unor măsuri reale de
dezarmare. într-adevăr, și în perioa' da premergătoare celui de-al doilea
război mondial s-au schitat planuri
de pace, s-au făcut auzite, nu de pu
ține ori. declarații in favoarea dezar
mării ; dar, din nefericire, in același
timp, înarmările au continuat să se
desfășoare din plin, glasul rațiunii
fiind, in cele din urmă, acoperit de
acela al tunurilor. Or. dacă cel de-al

cinema
• Bietul Ioanide: PATRIA — 9;
12; 16; 19, FAVORIT — 9; 12; 16;
19, MELODIA — 9; 12: 16; 19.
• Detașament cu misiune specia
lă: FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;
115,45: 16; 20,15.
• Mitul Fedorei: SCALA — 9,30;
1-2; 14,30; 17; 19,30. MIORIȚA —
9: 11,15: 13,30; 15.45: 18: 20.15.
• Operațiunea „Stadion*: CEN
TRAL — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Adlncurile: LUCEAFĂRUL —
9: 12; 15,45; 16. BUCUREȘTI — 9;
11,30: 13,15: 17: 19.45.
• Aventură în Arabia: FERO
VIAR — 9; 11,15: 13.30: 16.45; 18;
20.1’5, AURORA — 9; 11.15: 16,30;
15.45; 18; 20, FLAMURA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Blestemul pămintului, blestemul

tice, la nivel de ambasadă. începînd
cu data de 9 mai 1980.
Guvernele român și haitian îsi ex
primă convingerea că stabilirea re
lațiilor diplomatice va contribui la
instaurarea unui climat de înțelegere
și cooperare reciproc avantajoasă, în
interesul păcii internaționale si al
aspirațiilor comune ale popoarelor
român și haitian.
Cu : Silviu Stănculescu. Vlad Rădescp, Ana Szeles, Vladimir Găi
tan, George Motol, Mihai Mereută,
Victor
Mavrodlneanu,
Eugenia
Bosinceanu. Cornel Coman.. Sorin
Lepa, ștefan
Velniciuc.
Ovidiu
Moldovan, Ilarion Ciobanu. Re
gia : Dorn Năstase
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL î

Primire la C. C. al P.
Tovarășul Iosif Banc, membru al
Comitetului Politic Executiv, secretar
al Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, a primit ieri dele
gația de activiști ai Partidului Comu
nist Chinez, condusă de tovarășul
Yang Yichen, membru al C.C. al P.C.
Chinez, prim-secretar al Comitetului
provincial Heilongijiang al P.C.C.,
care, la invitația C.C. al P.C.R., a
efecttiat o vizită pentru schimb de
experiență în tara noastră. In peri
oada 24 aprilie—8 mai a.c.
Cu acest prilej s-a făcut un schimb
■de păreri și au fost evidențiate cu
satisfacție bunele relații de prietenie
și colaborare dintre partidele si po
poarele celor două țări, care se dez
voltă și se adincesc continuu în spi
ritul convorbirilor și înțelegerilor
convenite între tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și to
varășul Hua Guofeng, președintele
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului

în timpul vizitei în tara noastră,
delegația de activiști ai P.C. Chinez
a avut întîlniri și discuții la Consi
liul Central de Control Muncitoresc
al Activității Economice si Sociale,
Comitetul pentru problemele consi
liilor populare, Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini. Ministerul
Finanțelor, Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, la comitetele
județene Ilfov, Prahova și Brașov ale
P.C.R. Oaspeții chinezi au vizitat în
treprinderi industriale și unități agri
cole, precum și obiective social-cul
turale și turistice din Capitală și ju
dețele Ilfov, Constanța, Prahova Și
Brașov.

Cronica

zilei

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si cooperării
economice internaționale, a avut joi
o Întrevedere cu V. I. Kazakov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri
al Republicii Sovietice Federative
Socialiste Ruse, aflat in Capitală in
fruntea unei delegații care participă
la Tirgul international de primă
vară.
Cu acest prilej au fost abordate
probleme de interes reciproc privind
extinderea si diversificarea continuă
a schimburilor de mărfuri si coope
rării economice româno-sovietice.
★

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a
primit joi după-amiază pe Victor
Olabisi
Onabanjo,
guvernatorul
statului Ogun din Republica Fede
rală Nigeria.
Pornind de la înțelegerile stabilite
la nivel inalt intre cele două' țări,
în cadrul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării cola
borării și cooperării economice re
ciproc avantajoase. Totodată, s-au
convenit măsuri pentru amplifica
rea schimburilor comerciale bila
terale.
La convorbire au participat Gheorghe Lazăr, adjunct al «ministrului
economiei forestiere și materialelor
de construcții, alte persoane oficiale.
A fost prezent Adeuga Adekuoye,
ambasadorul Nigeriei la București.

16.30 Pagini din creația lui Johann Se
bastian Bach
17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Muzică de cameră — Pagini enesciene
10.30 Instantanee
18.50 Columna Independentei — muzică
patriotică șl revoluționară
10,00 Telejurnal
10.20 Radar pionieresc
19,40 Atomul — film documentar. Pro
ducție B.B.C.
20,00 Concert simfonic al orchestrei Radioteleviziunii. Transmisiune di
rectă. Dirijor : Reden tor Romero
(Fillpine). Soliști : Nell Mlricioiu
și Iancu Văduva. In program :
. Concertul pentru trompetă de Au
rel Popa ; Trei lieduri de Henry
DuDarc ; Simfonia a V-a de Ceaikovski. în pauză i Viața muzicală In
colocviul criticilor
22.20 Telejurnal

Tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, a primit joi pe Denes Lajos,
adjunct al ministrului agriculturii și
alimentației din R.P. Ungară.,
In timpul convorbirii au fost dis
cutate aspecte ale extinderii și di
versificării colaborării româno-ungare în producția agricolă și industria
lizarea acesteia, precum ,și in ,dome-on-■
niul cercetării științifice și tehnice,
agroindustriale.

doilea război mondial a costat ome
nirea 50 de milioane de vieți ome
nești și distrugeri ^materiale incomen
surabile. cu atit mai teribile ar fi ur
mările unui război astă-i, în condi
țiile existentei unor arm.' și tehnici
de luptă cu o putere de distrugere de
neînchipuit. Se știe, de pildă, că pu
terea unei singure bombe termonu
cleare de 50 de megatone întrece de
10 ori pe cea a totalității explozibili
lor folosiți în cel de-al doilea război
mondial ; o singură salvă de rachete
nucleare de pe bordul unui singur
submarin atomic ar putea transforma
intr-un deșert radioactiv o suprafață
de trei ori cit Europa. în asemenea
împrejurări, un război ar însemna o

cut imense suferințe si distrugeri.
Europa este departe de a fi
astăzi o zonă a liniștii, păcii și secu
rității. Dimpotrivă. Europa a ajuns
să fie continentul cel mai inarmat al
lumii, continent suprasaturat de
arme, unde șe găsesc arsenalele cu
cea mai mare forță, distructivă, in
clusiv rachete nucleare, efectivele
militare cele mai puternice, unde se
află față-n fată cele două blocuri mi
litare opuse. Iată de ce, securitatea
Europei se impune ca o cerință esen
țială pentru popoarele ei. ca și pen
tru soarta păcii mondiale. Se poate
spune că aniversarea a 35 de ani de
la încheierea războiului este prilejul
cel mai nimerit de a se intensifica

★

Cauza libertății popoarelor
cauză invincibilă
catastrofă fără precedent, pun in d sub
semnul întrebării înseși civilizația
întregii omeniri, viata fiecărui locui
tor al planetei.
Iată rațiunile care impun. în nu
mele însuși al dreptului la viață —
primul și cel mai important drept al
omului — oprirea cursei aberante a
înarmărilor, reducerea cheltuielilor
militare, a efectivelor armate și ar
mamentelor,
retragerea
trupelor
străine în granițele naționale si lichi
darea bazelor militare de pe teritoriul
altor state, statornicirea echilibrului
militar la plafoane tot mai reduse,
precum și alte măsuri reale, efective
pe linia dezarmării, și in primul rind
a dezarmării nucleare. Așa cum se
știe. România a prezentat în repetate
rinduri propuneri constructive in acest sens, a căror înfăptuire ar fi de
natură să marcheze progrese efective
pe calea dezarmării, să creeze o bază
reală securității tuturor popoarelor.
Faptul că cel de-al doilea război
mondial, la fel ca și primul, a izbuc
nit de pe continentul european re
levă în mod deosebit roiul ce revine
Europei in ansamblul vîetii politice
internaționale, subliniază ce impor
tantă imensă prezintă transformarea
Europei intr-un continent al păcii și
colaborării. Și totuși, in pofida acestdr cumplite lecții ale istoriei, a fap
tului că in cele două conflagrații
mondiale continentul nostru a cunos-

iubirii: EXCELSIOR — M; 14; 18,
MODERN — 10; 14; 18.
• Nu-mi furați copilul: GRIVITA
— 9; 1L15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Siberiada: FLOREASCA — 10;
14: 18.
• Prietena noastră veverița — 9;
10.45; 12,30: 14,15. Puterea și Ade
vărul — 16: 19: DOINA.
• Ultima noapte de dragoste:
EFORIE — 9: 12; 16; 19.
• Stejar, extremă urgență: TIM
PURI NOI — 15; 17,15: 19.30.
• Bizonul alb: VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15.
• împușcături in stepă:
BUZEȘTI — 15,30: 17,45; 20.
• Mesaj din spațiu: BUCEGI —
1’5.30: 17,30: 19,30.
• Proba de microfon: STUDIO
— 10; 12; 14: 16; 18: 2Q. GLORIA
— 9; 11,15; 13,30: 15,43: 18; 20,15,
CULTURAL — 9; 1145: 13,30;
15,4*5; 18; 20,15.
• Castele de gheață: GIULEȘTI
— 9: 11; 13,13; 15,30: 17.45: 20.

R.

de Stat al Republicii Populare
Chineze.
La convorbire, desfășurată tntr-o
ambiantă tovărășească, de caldă prier
tenie, au participat Lucian Drăguț,
prim-vicepreședinte al Consiliului
Central de Control Muncitoresc al
Activității Economice și Sociale, și
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de
secție la Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român.

lupta maselor populare împotriva
amplasării de noi rachete nucleare, a
oricăror noi arme și mijloace militare,
pentru efectuarea de pași concreti pe
linia dezangajării militare si dezar
mării — aceasta fiind o cerință esen
țială a pregătirii reuniunii de la Ma
drid, creindu-se astfel condițiile ca
Europa să devină o zonă a securității
trainice si colaborării rodnice intre
națiuni, cu efecte binefăcătoare asu
pra ansamblului situației mondiale.
După cum este bine știut, declan
șarea celui de-al doilea război mon
dial a fost nemijlocit determinată de
politica imperialistă a Reichului na
zist. de pretențiile sale nebunești de
a domina lumea, de a supune cele
lalte țări și a le transforma in vasali,
negînd dreptul la libertate al altor
popoare, la însăși existenta ființei lor
naționale. Proclamind cinic politica
de forță drept politică legitimă, sub
stituind dreptului — forța, desconsiderînd orice norme ale legalității in
ternaționale. naziștii au încălcat cu
brutalitate independenta altor națiuni,
ocupind cu ajutorul puternicei lor
mașini de război o bună parte a sta
telor Europei. Experiența istoriei a
dovedit prin această tragică încercare
cit de strîns sint împletite indepen
dența popoarelor, neadmiterea politi
cii de forță și cauza păcii. Această le
gătură este insutit și înmiit mai
evidentă in zilele noastre, cînd

TOMIS — 9J 11,15; 13,30; 15,45‘
16; 20,15.
• întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu: DACIA — 9; 12; 16; 19, PRO
GRESUL — 15.30; 19.
• Al 4-lea stol: LIRA — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică):
Un fluture pe lampă — 16,30; 20:
(sala Atelier): Așteptindu-1 pe
Godot — 19.
• Filarmonica ,.George Enescu*
(Ateneul Român): Concert simfo
nic. Dirijor: Georges Octors (Bel
gia). Solist: Constantin Ionescu
Vovu — 19,30; (sala mică a Pa
latului) : Recital: Sandu Sandrin
— pian — 18.
• Teatrul de operetă: Eternele
iubiri — 19,30.

★

In aceeași zi s-a semnat Ia Bucu
rești protocolul privind colaborarea
tehnico-științifică și economică, pe
anul 1980, între Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare și Minis
terul Agriculturii și Alimentației din
Republica Populară Ungară.
Documentul, semnat de Marin Con
stantin, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare, și
Denes Lajos, adjunct al ministrului
agriculturii și alimentației din R.P.
Ungară, stabilește noi măsuri pentru
continuarea (colaborării tehnico-științifice prin studierea si experimen
tarea unor soiuri de plante, livrarea
reciprocă de semințe și material săditor împreuiță cu tehnologiile de
cultivare, precum și schimbul re
ciproc de specialiști. în vederea cu
noașterii unor noi metodologii de lu
cru in diferite sectoare ale agricul
turii și industriei alimentare.
La întrevedere și semnare a fost
prezent Sandor Raj nai. ambasadorul
R.P. Ungare la București.
★

In perioada 2—8 mai a.c„ un grup
de cadre șf cursanti ai Scolii supe
rioare de război a forțelor aeriene
militare franceze, condus de genera
lul de corp aerian. Robert Martinot
— comandantul scolii — a făcut o vi
zită în țara noastră. Cu acest prilej,
oaspeții au vizitat instituții militare
de învătămint, o unițate de aviație a
armatei noastre, obiective economice,
social-culturale si turistice, monu
mente istorice din Capitală și din
tară.
★

Joi dimineață, la sediul Asociației
de drept internațional și relații in
ternaționale a avut loc o masă ro
tundă în cadrul căreia, prof. Arthur
Miller de la Centrul de Studii Poli
tice al Universității din Michigan
(S.U.A.) a tinut expunerea : „Alege
rile din SJatele Unite ale Americii
privite prin prismă unor viziuni in
ternaționale".
Au participat profesori .universitari.
cercetători in domeniul VMațiiIot in
ternaționale. ziariști.
(Agerpres)

voința popoarelor de a fi libere
se afirmă cu o forță fără precedent, cînd ^respectarea stricță a
independentei naționale, a dreptului
fiecărui popor de a fi stăpin pe pro
pria soartă, dc a-și decide de sine
stătător căile dezvoltării sale socialpalitice, aplicarea riguroasă a între
gului ansamblu de norme și principii
noi ale relațiilor dintre state consti
tuie cheia dc boltă a păcii și destin
derii in lume. Numai pe o asemenea
temelie se pot statornici efectiv ra
porturi trainice de încredere si înțe
legere. de colaborare egală în drep
turi ; și, invers, ori de cite ori acest
drept este încălcat sau nesocotit, pa
cea, destinderea sint grav primej
duite.
Este o realitate că numeroși co
mentatori. oameni politici, observa
tori consideră cî) situația internațio
nală actuală oferă nu puține analogii
cu situația din anii premergători ce
lui de-al doilea război mondial. In
tr-adevăr, în lumea de azi există un
șir de probleme acute, focare de ten
siune. conflicte care pot degenera
într-o conflagrație de mari proporții,
intr-un nou incendiu mondial. Dar.
in același timp, în lumea de azi exis
tă forțe care sint pe deplin capabile
să pună stavilă acestui curs primej
dios, să determine rezolvarea pe cale
pașnică a conflictelor și diferendelor
dintre state, să salvgardeze pacea,
bunul cel mai de preț al omenirii.
„Avem ferma convingere, declara. în
acest sens. tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU în discursul său solemn
cu prilejui realegerii în funcția su
premă de șef al ’statului, că stă in
puterea popoarelor ca. acționind uni
te, să oprească accentuarea încordării
internaționale, să asigure soluționa
rea pe calea tratativelor politice a
problemelor litigioase, să înfăptuias
că politica de destindere, pace și co
laborare în întreaga lume".
Sărbătorind in mod solemn Ziua
Independenței și Ziua Victoriei, po
porul român își reafirmă hotărirea
de a_ acționa și în viitor, cu aceeași
neabătută vigoare, pentru promova
rea aspirațiilor supreme de pace,
securitate, dezvoltare independentă a
popoarelor, de a milita, cu aceeași
ihaltă consecventă, pentru întărirea
unității de luptă a tuturor forțelor
înaintate ale contemporaneității, in
vederea făuririi unei lumi mai bune
și mai drepte, o lume eliberată de
spectrul războaielor, în care să se sta
tornicească relații de încredere și
conlucrare pașnică între națiuni li
bere, egale in drepturi, să se asigure
Înflorirea întregii umanități.

o Teatrul Mic: Evul mediu lntîmplător — 19,3'0.
• Teatrul de comedie: Livada de
vișini — 19,30.
© Teatrul „Nottara* (sala Magheru):- Coriolan — 19.30; (sala
Studio): Craii de curtea veche
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) :
Serenadă tirzie — 19,30.
• C.C.E.S. și A.R.I.A. (sala Tea
trului „Ion Creangă"): Spectacol
extraordinar susținut de Ansam
blul de cintece și dansuri „KUNOVJAN* (R. S. Cehoslovacă)
— 19,30.
• C.C.E.S. și A.R.I.A. (sala Tea
trului „Țăndărică"):
Spectacol
prezentat
de
Teatrul
copiilor
„ALFA“ din Pilzen (R. S. Ceho
slovacă) — 17.
G Circul București: Spectacolul
Circului Mare din Moscova —
19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.;
A treia țeapă — 19,30.

La cea de-a XXXV-a aniversare
a eliberării CehosIovaciei
Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace
PRAGA

în numele Partidului Comunist Român, al Guvernului Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al nos
tru personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Co
munist din Cehosloyacia, guvernului și tuturor oamenilor
muncii cehoslovaci cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc, cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării
Cehoslovaciei de sub dominația fascistă.
Comuniștii, întregul popor român se bucură sincer de
realizările obținute de oamenii muncii cehoslovaci, sub
conducerea partidului lor comunist, în dezvoltarea economico-socială a tării, in ridicarea nivelului de , trai mate
rial și spiritual, în edificarea societății socialiste dezvol
tate in Cehoslovacia.
Tradiționalele relații de prietenie româno-cehoslovace,
cimentate prin sîngele vărsat în comun de ostașii români
și formațiile militare cehoslovace, alături de armata so
vietică. in luptele glorioase pentru eliberarea Cehoslovaciei
de sub ocupația hitleristă. s-au ridicat, în anii construc
ției socialiste, pe o treaptă calitativ nouă, superioară, au
cunoscut o evoluție mereu ascendentă in toate domeniile.

Sintem convinși că, acționind împreună in conformitate
cu Declarația .semnată la București in 1971 și celelalte în
țelegeri convenite la nivel inalt. legăturile dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia,
colaborarea întemeiată pe respectul reciproc al indepen
dentei și suveranității naționale, egalitatea în drepturi,
neamestecul în treburile interne, întrajutorarea tovărășeas
că si solidaritatea internațională, conlucrarea în viața in
ternațională între Republica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă se vor intensifica și dezvolta
continuu. Aceasta corespunde intereselor fundamentale ale
poporului român și poporului cehoslovac, cauzei generale
a socialismului, păcii, destinderii și securității in Europa
și în întreaga lume.
De ziua marii sărbători a Republicii Socialiste Ceho
slovace. vă dorim, dragi tovarăși, dumneavoastră, poporu
lui cehoslovac prieten, noi și tot mai importante realizări
in activitatea consacrată Înfăptuirii hotăririlor Congresu
lui al XV-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului
' Republicii Socialiste România

Colaborarea economică, factor important
al relațiilor multilaterale prietenești
româno-cehoslovace
In cadrul politicii sale consecvente
de dezvoltare a colaborării șl solida
rității cu toate țările socialiste. — obiectiv esențial in ansamblul activi
tății internaționale a partidului și
statului nostru — România acordă o
atenție deosebită extinderii și apro
fundării raporturilor de conlucrare
multilaterală cu Republica Socialistă
Cehoslovacă. împlinirea a trei dece
nii și jurrfătate de la eliberarea Ce
hoslovaciei de sub dominația fascis
tă — eveniment de însemnătate ma
joră. care a deschis calea unor pro
funde transformări revoluționare în
toate domeniile vieții sociale în această tară — este un prilej de a
evoca bunele relații româno-cehoslo
vace. dezvoltarea colaborării fruc
tuoase între cele două țâri și popoa
re. în deplin consens cu. interesele
reciproce, ale cauzei socialismului și
păcii.
în această colaborare își găsesc
■ eetțtipuarea Jir^asc^ pe o treaptă su
perioară, legăturile de prietenie tra
diționale dintre popoarele noastre,
dintre forțele lot- politice înaintate,
revoluționare, in lupta pentru idea
lurile comune ale independentei na
ționale, pentru înlăturarea asupririi
străine, a exploatării, împotriva fas
cismului, pentru dreptate și progres
social. Trăinicia și profunzimea prie
teniei dintre popoarele celor două
țări s-au vădit din plin în anii celui
de-al doilea război mondial, cînd ar
mata română, alături de ostașii arma
tei sovietice, de partizanii cehi și
slovaci, și-a adus contribuția la elibe
rarea Cehoslovaciei de sub dominația
hitleristă. Jertfele de singe ale soldatilor și ofițerilor români, cu 35 de ani
în urmă, au pecetluit pentru totdeau
na prietenia dintre popoarele noastre.
în anii care au urmat, relațiile de
prietenie și colaborare româno-ceho
slovace, bazlndu-se pe comunitatea
de orinduire și de teluri, s-au am
plificat și diversificat continuu. Această evoluție fructuoasă evidenția
ză caracterul constructiv al raportu
rilor intemeiate pe principiile egali
tății în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și
întrajutorării tovărășești — principii
consacrate in Tratatul româno-cehoslo.vac încheiat în 1948 și reînnoit în
1968, reafirmate și in Declarația co
mună din 1977.
O înriurire puternică asupra cursu
lui mereu ascendent al conlucrării
dintre cele două țări și popoare au
legăturile de prietenie și solidaritate
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Cehoslovacia,
• înțilnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Gustav
Husak. Pe baza hotăririlor și înțele
gerilor convenite la nivel înalt se
dezvoltă continuu colaborarea româ
no-cehoslovacă pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific. cultural, in
alte sfere de interes reciproc. Evi
dențiind prețuirea pe care România
o acordă- acestor relații, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „S-a
intensificat colaborarea, pe multiple
planuri cu Republica Socialistă Ceho
slovacă și sintem hotăriți să acțio
năm. in continuare, împreună cu to
varășii și prietenii noștri cehoslovaci,
pentru dezvoltarea acestor relații".
în ansamblul conlucrării rodnice
româno-cehoslovace. o remarcabilă
amplificare și diversificare cunosc

raporturile pe plan economic, care,
pornind de la premisele favorabile
create de realizările economiei româ
nești, în plin proces de creștere și
modernizare, ca și de nivelul inalt
de dezvoltare al economiei ceho
slovace, consolidează an de an su
portul material al colaborării. Se cu
vine să subliniem, in primul rind,
ritmul înalt al schimburilor de măr
furi, Cehoslovacia ocupind anul tre
cut locul al 4-lea în comerțul Româ
niei cu țările socialiste și locul al
7-lea in totalitatea relațiilor noastre
economice externe.
Dacă in ultimele două decenii vo
lumul schimburilor a crescut de cir
ca 10 ori, prevederile pentru perioa
da 1976—1980 reprezintă o creștere
de 40 la sută față de nivelul atins în
cincinalul precedent. Este semnifica
tiv că aceste prevederi au fost, prac
tic. realizate pînă la sfirșitul anului
trecut, ceea ce înseamnă că progra
mul initial va fi substanțial depășit.
O trăsătură caracteristică o consti
tuie, de asemenea, îmbunătățirea an

Ion PĂȚAN
yiceprim-ministru ol guvernului,
președintele părții române
in Comisia mixtă guvernamentală
româno-cehoslovacă de colaborare
economică și tehnico-științifică

de an a indicilor calitativi ai schim
burilor. ceea ce își găsește expresie
în faptul că, în prezent, peste 50 la
sută din volumul acestor schimburi
revine livrărilor reciproce de mașini
și utilaje. In acest cadru. România
furnizează Cehoslovaciei diferite mașini-unelte, aparataj de înaltă și
joasă .tensiune, tehnică de calcul,
utilaj petrolier, mașini pentru con
strucții, autocamioane și autoturis
me, combine de cereale, rulmenți și
altele. La rindul ei, Cehoslovacia li
vrează tării noastre diferite categorii
de mașini-unelte și utilaje, mijloa
ce de transport, inclusiv autoturis
me, scule și instrumente de măsură
și control etc. O pondere importantă
ocupă, totodată, livrările reciproce
de produse siderurgice, energie și
combustibil, produse chimice, pre
cum și bunuri de larg consum.
Un alt indice calitativ ce se afir
mă tot mai puternic își găsește ma
terializare prin extinderea unor for
me superioare de conlucrare ; ca
urmare, produsele realizate prin spe
cializare și cooperare bilaterală în
producție contribuie cu peste 20 la
sută la realizarea volumului de
schimburi în actualul cincinal. Prin
cooperare și specializare, intr-un sir
de întreprinderi din România și Ce
hoslovacia se realizează o gamă va
riată de produse, ca, de pildă, diferi
te utilaje metalurgice, axe de mo
toare pentru tractoare, mașini-unel
te de înalt randament, inclusiv
strunguri de tip „carusel" grele, li
nii automate, cabluri, conductori, ca
uciuc poliizoprenic, medicamente —
de cea mai mare însemnătate pentru
economiile naționale română și ceho
slovacă.
Se poate spune, cu deplin temei,
că extinderea și diversificarea cola
borării și cooperării economice aduc

o contribuție de preț la progresul
celoi’ două țări, la înfăptuirea pro
gramelor elaborate de partidele lor
comuniste, în vederea dezvoltării
continue a forțelor de producție, a
întregii economii. Dezvoltarea cola
borării și cooperării româno-ceho
slovace, pe multiple planuri, se în
scrie, totodată, ca un aport la întă
rirea conlucrării in cadrul C.A.E.R.,
la infăptuirea „Programului com
plex", în interesul accelerării pro
gresului economiei naționale a fie
cărei țări membre, al apropierii și
egalizării nivelurilor lor de dezvol
tare.
Realizările de seamă obținute In
materializarea obiectivelor insuflețitoare stabilite de cel de-al XII-lea
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, transpunerea în viață a hotări
rilor celui de-al XV-lea Congres al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, creșterea avuției naționale a celqr
două țări, ridicarea nivelului tehnic
al industriei, al întregii economii
deschid noi și ample perspective co
laborării reciproc avantajoase. Ast
fel, cu ocazia recentei întîlniri de
lucru de la Praga a președinților
celor două părți in Comisia mixtă
guvernamentală româno-cehoslovacă
de colaborare economică și tehnicoștiințifică — organism care joacă un
rol important in intensificarea re
lațiilor in domeniile respective — au
fost adoptate noi măsuri in vederea
adîncirii, în continuare, a conlucră
rii. In acest cadru, o atenție deose
bită se acordă coordonării planurilor
de dezvoltare economică pe perioada
1981—1985 și încheierii, pe baza re
zultatelor lucrărilor respective, a vii
torului acord comercial de lungă du
rată care va marca, fără îndoială, o
nouă creștere substanțială a. schim
burilor de mărfuri. Totodată, paralel
.cu extinderea pe perioada noului
cincinal a acțiunilor de cooperare și
specializare în curs de realizare in
prezent, specialiștii români și ceho
slovaci lucrează in vederea perfectă
rii altor acțiuni similare. îndeosebi
în ramuri de virf. intre care indus
tria electronică și electrotehnică și
în alte domenii de interes reciproc.
Rezultate pozitive sint înregistra
te. de asemenea, in domeniul cola
borării tehnico-științifice. prin tra
ducerea în viață a diferitelor înțele
geri privind mai buna cunoaștere a
experienței avansate și a realizărilor
obținute în dezvoltarea tehnologică
din cele două țări.
Relațiile româno-cehoslovace sint
întregite de conlucrarea pe tărîmul
vieții internaționale, țările noastre
fiind interesate in continuarea poli
ticii de destindere, acționind pentru
întărirea păcii și securității, pentru
dezvoltarea unei colaborări rodnice
in Europa și in întreaga lume.
Adresînd calde felicitări poporului
cehoslovac cu prilejul celei de-a
35-a aniversări a eliberării patriei
sale de sub jugul fascist, ne expri
măm convingerea că bunele relații
de prietenie, colaborare și solidarita
te româno-cehoslovace vor cunoaște
o continuă amplificare și diversifi
care, ceea ce corespunde intereselor
majore ale țărilor noastre, constitu
ind. in același timp, un aport sub
stanțial la creșterea forțai si influen
ței socialismului, la cauza generală
a păcii și colaborării internaționale.

Telegrame
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de sub
dominația
fascistă,
președintele
Marii Adunări Naționale, Nicolae
Giosan, ministrul afacerilor externe.
Ștefan Andrei, și ministrul apărării
naționale, general-maior Constantin
Olteanu, au trimis telegrame de feli
citare omologilor lor din R. S. Ceho
slovacă. De asemenea, Consiliul Na-

tional al Frontului Democrației si
Unității Socialiste, Consiliul Central
al U.G.S.R., C.C. al U.T.C.,' Consiliul
National al Femeilor, Comitetul Na
tional pentru Apărarea Păcii, Comi
tetul foștilor luptători și veteranilor
de război împotriva fascismului, alte
instituții centrale și organizații de
masă și obștești au adresat telegra
me de felicitare organizațiilor simi

Finala concursului pe meserii al elevilor din școli și licee
profesionale
Joi s-a încheiat la Galati etapa fi
nală a concursului pe meserii — elec
tromecanică și navigație — la care
au participat reprezentanți ai clase
lor a XI-a sj a XII-a de la grupu
rile școlare și liceele industriale
Navrom din Brăila. Constanta, Galați
și Orșova. Concursul a scos*in evi
dentă cunoștințele temeinice ale participantilor. buna lor pregătire prac
tică. La încheierea întrecerii au fost
stabiliți următorii cîștigători : la na
vigație : locul 1 — Cristian Savin
(Brăila). locul 2 — Gheorghe Popes
cu (Galati), locul 3 — Mitică Voicilă
(Brăila). Premiul special al C.C. al
U.T.C. a fost acordat lui loan Dutu
(Orșova). La electromecanică : locul
1 — Miluță Paraschiv (Galați), locul 2

— Li viu Sorin Arsene (Galati), lo
cul 3 — Alexandru Bucur (Constan
ta). Premiul special al C.C. al U.T.C.
la această disciplină a fost acordat
elevilor Nicușor Bujoreanu (Galati) și
Lucian Alexandru (Constanta).
(Agerpres)

In atenția membrilor A.C.R.
Pentru a veni in sprijinul membri
lor săi. Automobil Clubul Român re
zervă, în mod exceptional, spațiul
tehnic al tuturor stațiilor sale de
asistentă tehnică în duminicile de 18
și 25 mai 1980, între orele 8 și* 16,
pentru verificarea tehnică anuală a
autoturismelor.

lare din Republica Socialistă Ceho
slovacă.
★

Cu același prilej, ambasadorul
R. S. Cehoslovace la București, Lumir Hanak, a depus, joi dimineață, o
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului
și a patriei, pentru socialism.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 10, 11 și 18
mai. In țară: Vremea va deveni in ge
neral instabilă, tnceplnd din vestul ță
rii. Vor cădea ploi locale ce vor fi șl
sub formă de averse, Însoțite de des
cărcări electrice. Vintul va
sufla
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Minimele vor fi cuprinse intre 6
și 16 grade, jar maximele între 15 și
25 de grade, local mal ridicate in
sud-estul țării. în București: Vremea
va. fi in general frumoasă, la începu
tul intervalului, apoi va deveni insta
bilă șl vor cădea ploi, mai ales sub
formă de aversă, însoțite de descărcări
electrice. Vintul va sufla slab, dar va
prezenta intensificări de scurtă du
rată. Minimele vor fi cuprinse între 10
și 13 grade, iar maximele vor scădea
în a doua parte a intervalului, fiind
cuprinse între 22 șl 27 de grade.

NAȚIUNILE UNITE

Cu inima cernită de durere, popoarele iugoslave m condus pe ultimul său^ drum

Reuniune solemnă consacrată
memoriei președintelui Tito

pe marele lor conducător, ferm hotărite să-i continue opera istorică

FUNERALIILE PREȘEDINTELUI
IOSIP BROZ TITO
BELGRAD 8 (De la trimisul Agerpres, Simion Morcovescu) — 8 mai
1980. în cronica istoriei Iugoslaviei,
această dată va rămîne înscrisă ca
cea mai tristă zi, în care popoarele si
naționalitățile acestei țări se despart
pentru totdeauna de cel mai iubit fiu
al lor. Iosip Broz Tito, președintele
R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, ma
reșalul Iugoslaviei, comandantul su
prem al Forțelor armate ale R.S.F.
Iugoslavia, prestigioasă personalitate
a lumii contemporane, remarcabil mi
litant revoluționar al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.
La catafalcul președintelui se pe
rindă ultimele gărzi de onoare, trec
ultimele coloane de cetățeni — mun
citori, studențl, elevi, pionieri, tineri
și bătrîni, reprezentanții forțelor ar
mate — veniți din toate colțurile tă
rii să aducă un ultim omagiu nepre
țuitului lor conducător și îndrumător.
Televiziunea si posturile iugoslave
de radio au transmis în direct cere
monia funebră. întreaga Iugoslavie
și, prin preluarea în direct de nenu
mărate posturi de televiziune străine,
zeci de state au putut vedea fluviile
de oameni veniti din toate colturile
tării, îndreptîndu-se spre clădirea din
Bulevardul Revoluției. în care, in
1946, a fost proclamată prima Con
stituție a Iugoslaviei noi ca o comu
nitate multinațională a popoarelor
și naționalităților egale în drepturi,
clădită pe bază federativă. în această
clădire. Iosip Broz Tito a prezentat.
In 1950. expunerea si s-a votat legea
cu privire la introducerea autoconducerii muncitorești. în 1974. tot în
această clădire, a fost adoptată noua
Constituție a R.S.F.I.. prin care autoconducerea socialistă este constituită
ca un sistem atotcuprinzător de rela
ții social-nolitice și social-economice
din Iugoslavia. în urmă cu aproape
două decenii. în 1961; aici a avut loc
prima reuniune a șefilor de stat sau
guvern din tarile nealiniate, marcînd
începutul procesului de lărgire si
consolidare a mișcării de nealiniere,
în această clădire. I.B. Tito a fost
ales. în 1953, primul președinte al
R.S.F.I., Iar în 1974 — prin adoptarea
noii Constituții — a fost ales pre
ședintele republicii pe termen neli
mitat. S-a împlinit astfel dorința ex
primată unanim de toate popoarele
și naționalitățile din Iugoslavia. De
la tribunele ridicate în fata clădirii
Adunării R.S.F.I., Tito i-a salutat pe
participanții la parăzile de 1 Mai.
Și iată, astăzi, tot în luna mai. în
această piață are loc trista adunare
de doliu.
în piața din fața Palatului Adunării
R.S.F. Iugoslavia s-au adunat, încă
în primele ore ale dimineții, sute de
mii de cetățeni, ale căror rînduri se
pierd pînă departe în jur. inundînd
străzile învecinate. parcurile. în
rînduri strînse. în liniște, cu fetele
triste, brăzdate de lacrimi, așteaptă
cu inima strînsă de durere să se des
partă de cel ce a devenit simbolul
Iugoslaviei noi.
Pe platoul din fata Palatului parla
mentului se află membrii delegațiilor
străine și membrii corpului diploma
tic. iar în fața Palatului, șefii delega
țiilor străine prezente la funeralii.
Peste o sută de delegații străine, din
tre care un mare număr la cel mai
înalt nivel, au venit să aducă omagiul
lor celui care de multă vreme este o
figură proeminentă a vieții interna
ționale. Sînt. de asemenea, prezente
delegații ale partidelor comuniste și
muncitorești, ale partidelor socialiste
și progresiste, care au venit să dea
ultimul salut cunoscutului revoluțio
nar de frunte al mișcării comuniste si
muncitorești. Se află totodată repre
zentanți ai unor organizații interna
ționale.
Cu'adîncă emoție, pe treptele Pa
latului Adunării R.S.F. Iugoslavia
urcă un grup de tineri și tinere. Este
ștafeta consacrată Zilei tineretului,
care, la vestea stingerii din viață a
președintelui Tito. și-a încetat mar
șul pe itinerarul prin republici și
provinciile iugoslave și a venit în fața
catafalcului pentru a se înclina cu
adînc respect în fața celui căruia îi
erau adresate prin ea gîndurile țării
Întregi de Ziua tineretului.
Aici, lingă trupul neînsuflețit al
eroului din perioada războiului, a
păcii și libertății, a construcției
socialiste se dă citire textului
mesajului adresat lui Iosip Broz
Tito de tinerii și pionierii din Iugo
slavia : „Tito a crezut întotdeauna în
tineri, iar tinerii i-au răspuns cu
aceeași încredere : noi ne cunoaștem
calea pe care trebuie să mergem.
Calea noastră este calea lui Tito“.
Ultima gardă de onoare este alcă
tuită din Lazar Kolișevski, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia,
Stevan Doronski, însărcinat să pre
zideze ședințele Prezidiului C.C. al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
Țvietin Miatovici. vicepreședintele
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Vla
dimir Bakarici. Fadil Hodja. Serghei
Kraigher. Petar Stambolici si Vidoie
Jarkovici, membri ai Prezidiului
R.S.F.I.
în fața afetului de tun, pe care va
fi purtat sicriul, se aliniază purtăto
rii pernițelor pe care se află înaltele
distincții iugoslave și străine.
La catafalc se află membrii fami
liei președintelui Tito și rudele apro
piate.
Ora 12,00. în sunetele marșului
funebru, în timp ce garda militară
prezintă onorul, iar stegarii salută
înclinind drapelele, sicriul este ridi
cat de ultima gardă de onoare și de
pus pe afetul de tun. Se trag salve
de tun. atit la Belgrad, cît și în toate
capitalele republicilor și provinciilor
autonome. Fanfara Armatei populare
iugoslave intonează Imnul de stat.
în fața Palatului Adunării R.S.F.I.,
ultimul cuvînt de adio îl rostește
Stevan Doronski, însărcinat să prezi
deze ședințele Prezidiului C.C. al
U.C.I. Vorbitorul a evocat viața re
voluționarului, luptătorului, muncito
rului și omului de stat, comandantu
lui și președintelui, omului care a în
truchipat curajul și lupta, voința și as
pirațiile, pacea și libertatea popoare
lor Iugoslaviei — Iosin Broz Tito.
Dind glas durerii pe care o încearcă
popoarele și naționalitățile Iugosla
viei in aceste clipe, el a arătat că
marele dispărut a dat formă plat
formei și programului revoluției iu
goslave, fapt pentru care omului care

Un ultim omagiu din partea membrilor Prezidiului R.S.F.I.

a făcut atît de mult și care a în
semnat atît de mult pentru partid,
pentru întregul popor i se cuvin
respectul și recunoștința. Nu este
ușor să prezinți personalitatea lui
Tito, epoca de luptă, foarte îndelun
gată și foarte bogată în conținut,
epocă ce se identifică ideal cu isto
ria luptei revoluționare a Iugoslaviei
ultimelor șase decenii. Referindu-se
la marea contribuție a lui Tito la
făurirea partidului comuniștilor iu
goslavi, vorbitorul a subliniat că
pentru Tito și pentru partid a fost
întotdeauna clar că nu se poate
vorbi despre o luptă a maselor, dacă
masele nu sînt conștiente că luptă
pentru o viață mai bună și mai
dreaptă, iar sub conducerea lui a
fost posibilă, încă de la început, mo
bilizarea la răscoala populară gene
rală pentru eliberarea patriei. Pen
tru Tito, problema națională a fost
problema centrală a luptei revoluțio
nare și a unității Iugoslaviei. El a
subliniat că orice națiune trebuie
să-și asume răspunderea pentru pro
priul destin, iar partidul corriunist
trebuie să se situeze în avangardă și
să devină forța de bază a națiunii,
să stimuleze colaborarea și legăturile
cu alte popoare și naționalități. Iar în
această orientare hotărîtoare pentru
Iugoslavia se află și germenele ba
zelor și principiilor colaborării sale
cu alte popoare și state, principiul
autonomiei și neamestecului în tre
burile altora. Viitorul țării noastre
— a spus el — e o Iugoslavie neali
niată, a cărei dezvoltare și în conti
nuare se va baza pe frăția în uni
tate, autoconducere și nealiniere.
Vorbitorul a arătat că, în această
grea clipă, întreaga națiune iugoslavă
6e înclină în semn de profund res
pect. Continuatori ai operei lui Tito
vor fi nu numai contemporanii, ci și
generațiile ce vin, stimulate de exem
plul si lupta dusă de Tito — a spus
el in încheiere.
Corul Radioteleviziunii Belgrad,
îmbrăcat în costume de doliu, inter
pretează cunoscutul cîntec de legămînt al popoarelor iugoslave fată de
conducătorul iubit : „Tovarășe Tito,
noi îți jurăm".
Cuvintele jurămîntului sînt reluate
mai întîi ca un murmur, apoi din ce
în ce mai puternic, de mii de oameni.
Se intonează in continuare cîntece re
voluționare. de partizani si cîntece
populare.
Coroanele de flori care au fost
depuse la catafalcul președintelui
Tito de delegațiile străine și de corpul
diplomatic au fost expuse la locul
funeraliilor.
în sunetele marșului funebru. In
tonat de fanfara militară, se alcătu
iește procesiunea funerară. în primul
rind afjindu-se drapelele Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia, ur
mate de drapelele republicilor și pro
vinciilor autonome si de drapelele
brigăzilor proletare sub care au lup
tat în timpul războiului de eliberare
națională, purtate de ofițeri și cădeți
ai Academiei Militare.
Urmează un grup de aproximativ
100 de eroi naționali, din cei 330 în
viată, titlu primit pentru eroismul de
care au dat dovadă în timpul războ
iului de eliberare națională.
Se aliniază apoi o unitate a forțe
lor armate iugoslave și a miliției,
precum și un eșalon de membri ai
apărării teritoriale.
Urmează purtătorii celor 20 de co
roane din partea familiei, a organe
lor de partid si de stat federale si re
publicane. a organizațiilor de masă și
obștești federale, a forțelor armate.
Locul următor în cortegiu îl ocupă
fanfara Armatei populare iugoslave,
urmată de o parte din unitatea de
gardă prezidențială.
Ofițeri poartă decorațiile iugosla
ve si străine. între care cele trei or
dine de Erou Național al Iugoslaviei.
Afetul de tun pe care se află așezat
sicriul cu corpul neînsuflețit al pre
ședintelui este escortat de 10 ofițeri
și 10 muncitori — cinci metalurgiști
și cinci mineri — simbolizînd strînsa legătură dintre Tito și clasa mun
citoare din Iugoslavia.
în urma carului funebru se află
membrii familiei președintelui, mem
brii Prezidiului R.S.F.I., ai Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., președintele Adu-,
nării R.S.F. Iugoslavia, președintele
Consiliului Executiv Federal, pre
ședinții prezidiilor republicilor și pro
vinciilor autonome, membri ai fos
telor birouri și comitete executive
ale partidului comunist, și apoi Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, pre
ședinții Conferinței Federale a
U.S.P.M.I., Consiliului Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia, Uniunii Aso
ciațiilor de Combatanți din Războiul
de Eliberare Națională, Uniunii Ti
neretului Socialist, reprezentanți ai

celorlalte organe și organizații fede
rale, camarazi de arme ai președinte
lui Tito, delegații din toate republi
cile și provinciile autonome, o dele
gație a orașului Belgrad și alta din
Kumroveț, locul de naștere al pre
ședintelui.
Cortegiul funerar pornește încet
din fața Palatului Adunării, îndreptindu-se, pe strada Knez Miloș și
Bulevardul Revoluției din Octombrie,
spre Dedinie, locul unde, la dorința
președintelui Tito, acesta va fi
înmormîntat, adică în grădina reșe
dinței din strada'Ujicika nr. 15, unde
președintelui îi plăcea să-și petreacă
clipele de răgaz și de unde se des
chide o largă panoramă a întregului

Belgrad și a confluentei Save! cu
Dunărea.
Se străbat cei patru kilometri, trecîndu-se printr-un culoar viu, alcă
tuit din sutele de mii de cetățeni ai
Belgradului și din celelalte republici
și provincii, veniți să aducă ultimul
lor omagiu, cu lacrimi în ochi și
durerea în suflet, neprețuitului lor
conducător, pe care, cu gîndul. acum
îl conduce pe ultimul său drum în
treaga țară, legîndu-se, în aceste
momente de tristețe zguduitoare, să
meargă înainte cu fermitate pe calea
deschisă de clarvăzătorul lor condu
cător. Spre traseul pe unde se depla
sează cortegiul s-a scurs parcă în
tregul oraș, toți locuitorii încearcă

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — La Națiunile Unite a avut
îoc o reuniune solemnă a statelor
membre, consacrată memoriei pre
ședintelui Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, Iosip Broz Tito.
După cuvîntarea omagială a pre
ședintelui Adunării Generale, amba
sadorul Salim A. Salim (Tanzania),
care a evocat personalitatea marelui
dispărut, s-a păstrat un moment de
reculegere în memoria lui Iosip Broz
Tito. S-a dat apoi citire unui mesaj
din partea secretarului general al
O.N.U.
Memoria președintelui Iosip Broz
Tito a fost omagiată de reprezen
tanții grupurilor regionale la Națiu
nile Unite, precum si de delegații a
numeroase state membre.
Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii
comemorative solemne, reprezentan

să fie cît mai aproape, să mai arun
ce o privire celui care de atîtea ori
a străbătut același drum în ovațiile
belgrădenilor. Oameni pe ale căror
fete se citește că au trecut prin
multe în viată abia îsi mai pot
stăpînl lacrimile. Odată cu corul cîntă si mulțimea : „Tovarășe Tito, noi
îți jurăm". Cu inimile zdrobite de
durere, cele 22 milioane de iugoslavi
depun un jurămînt de credință la
căpătîiul celui dispărut, ahgajîndu-se solemn să ducă mai departe
opera începută de el. s-o desăvîrșească. Pe chipurile profund îndu
rerate este întipărită hotărîrea de
neclintit de a face totul pentru a de
veni realitate idealurile cărora Tito
le-a închinat întreaga viață.
Avioane ale armatei aeriene iu
goslave survolează de trei ori corte
giul, aducînd in acest fel un ultim
omagiu comandantului lor suprem.
în jurul orei 14,00, cortegiul fune
bru ajunge în dreptul Muzeului „25
Mai", Aici se oprește cea mai mare
parte a acestei Coloane fără sfîrșit.
Spre locul unde se va odihni pe veci
președintele R.S.F.I., președintele
U.C.I., continuă să se îndrepte pur
tătorii drapelelor, coroanelor, deco
rațiilor, eroii populari, afetul de tun
și garda de onoare, alcătuită din ofi
țeri și muncitori.
Solemn, cortegiul pătrunde în
parcul înverzit ce înconjoară casa
în care, pînă nu de mult, a locuit
și a lucrat Tito. Se urcă dealul de
la Dedinie. spre colțișorul Îndrăgit
al tovarășului Tito. Aici, o părticică
dintr-un vechi pavilion numit „Casa
florilor" reprezintă mormîntul lui
Tito. în fată — un postament de
marmură roșie, iar în dreapta — o
tribună în care se află sutele de re
prezentanți străini : șefi de stat, șefi
de guvern, miniștri, conducători ai
partidelor politice, reprezentanți ai
mișcărilor de eliberare, ai organiza
țiilor internaționale ; peste 700 de
reprezentanți de peste hotare, veniti
să împărtășească durerea popoarelor
iugoslave la încetarea din viată a ce
lui mai drag fiu al lor.
Sicriul este luat de pe afetul de
tun. Ofițeri superibri care au format
garda personală a comandantului su
prem îl poartă pînă la mormînt. în
sunetele marșului funebru, pe posta
mentul din marmură roșie este așezat sicriul cu corpul neînsuflețit al
tovarășului Tito.

Cu prilejul celei de-a

a

BEIJING 8 (Agerpres). — Guver
nul R. P. Chineze a dat publicității
o declarație în care condamnă hotă
rârea guvernului japonez de a începe
— in baza unui acord Încheiat cu
autoritățile sud-coreene — prospec
țiuni intr-o zonă a platoului conti
nental din Marea Chinei de est —
informează agenția China Nouă.

fascismului

nale si ai altor ministere si institutil
centrale de stat, numeroși cetățeni.

PRAG A 8 (Agerpres). — La mo
numentele eroilor români din loca
litățile slovace Zvolen, Lucenec și
Piestany au fost depuse coroane de
flori din partea comitetelor naționa
le raionale și orășenești locale și a
Consulatului general al României la
Bratislava.
Au fost arborate drapelele Româ
niei și Cehoslovaciei și au fost into
nate imnurile de stat ale celor două
țări.
|
La ceremonii au participat condu
cători ai organelor de partid și dt
stat din aceste localități, reprezen
tanți al unor întreprinderi si insti
tuții. militari din garnizoanele res
pective, pionieri și școlari. S-a păs
trat un momeni de reculegere în
semn de profundă recunoștință pen
tru jertfele aduse și contribuția ar
matei române la eliberarea Ceho
slovaciei.
Au fost prezentl col. Voicu Țugurel, atașatul militar român în Ceho
slovacia, loan Murg, consulul general
român la Bratislava.

„R. P. Chineză, se afirmă în decla
rație, are drepturi suverane inviola
bile asupra platoului continental din
Marea Chinei de est. împărțirea
acestui platou cu alte țări trebuie fă
cută prin consultări între China «i
țările respective".

Puternice demonstrații
studentesti
■
■ w
în Coreea de Sud

depus aici — în fata ta — este re
voluția noastră, cum spuneai tu, care
trebuie să rămînă așa cum a fost î
de neclintit in orientările de bază,
umană în aspirațiile de a lărgi per
manent spațiul libertăților omului și
de neîmpăcat cu toti cei care ar dori
să-i amenințe cuceririle și să-i de
vieze procesele.
Tovarășe Tito, pentru totdeauna
opera ta măreață, de nezdruncinat
rămîne cu noi. Sintem conștienti că
pe tine te putem înlocui numai noi
toti, strîns uniți pe calea dezvoltării
continue a autoconducerii si conso
lidării frăției, unității și egalității în
drepturi a tuturor popoarelor și na
ționalităților.
în urma ta rămîne o societate
nouă, mîndră și fermă a clasei mun
citoare și a tuturor oamenilor mun
cii, societatea participantilor la auto
conducere, societatea oamenilor con
știenti și liberi, cu orizonturi largi
și perspective deschise, societatea
oamenilor neclintiti si cu orientare
fermă care știu pentru ce au luptat
și ce au obținut, ce trebuie să apere
și ce trebuie să facă în viitor. Ră
mîne tara popoarelor si naționalități
lor înfrățite, care. înfăptuind idealu
rile lor de libertate si suveranitate
națională și de egalitate în drepturi,
au descoperit căile pentru întărirea
continuă a comunității lor, a frăției
și unității. Nimeni și nimic nu ne
poate abate de la aceste căi pe care
ne-ai condus cu consecventă și
neobosit.
Sintem hotărîti și capabili să apă
răm ca lumina ochilor, să continuăm
neabătut și să perfecționăm în per
manentă comunitatea noastră bazată
pe autoconducere. liberă și indepen
dentă — R.S.F. Iugoslavia.
Prin avînt comun — a spus vor
bitorul în încheiere — vom transfor
ma această despărțire dureroasă într-o nouă sursă de forță și energie pe
calea pe care am pornit împreună cu
tine. De-a lungul întregii tale vieți
ti-ai asumat povara prea grea a lup
tei, a muncii, grijile și răspunderile
lor. Au fost putini oameni în isto
rie — chiar printre cei mai mari —
care au putut, la sfîrșitul vieții lor.
să privească liniștiți și cu mîndrie în
urmă așa cum ai putut face tu. Ai
parcurs toată această cale lungă si
grea, lăsînd în urma ta una dintre
cele mai adinei urme Pe care le-ar
putea lăsa un om îh istorie.
Odihnește-te în pace !
Să-ți fie veșnice slava si recunoș
tința pe care ti le purtăm !

SEUL 8 (Agerpres). — Mii de po
lițiști sud-coreeni au blocat ieșirile
din universitățile din .Seul pentru a
împiedica organizarea unei mari de
monstrații a studenților care se pro
nunță pentru suspendarea legii mar
țiale. pentru libertatea activităților
sindicale, pentru abolirea taberelor
obligatorii de pregătire militară pen
tru studenti.
Potrivit agenției Reuter, interven
ția brutală a politiei a provocat ră
nirea a 12 persoane. Poliția a barat
căile de acces cu care blindate și a

împrăștiat pe studenti folosind gaze
lacrimogene și bastoane de cauciuc.
Manifestații similare au avut loc
și în alte 12 centre universitare din
Coreea de Sud.
Pe de altă parte. în cadrul unei
întruniri, la care au luat parte peste
3 000 de studenți de la Universitatea
Koryeu, a fost adoptată o rezoluție în
10 puncte în care se cere abolirea
legii marțiale și este lansată che
marea către toți studenții si intelec
tualii sud-coreeni de a forma un
front comun de luptă pentru demo
crație.

Lucrările Adunării Mondiale a Sănătății
GENEVA 8 (Agerpres). — în ca
drul dezbaterilor generale ale celei
de-a 33-a Adunări Mondiale a Sănă
tății a luat cuvîntul șefa delegației
române, dr. Lidia Orădean, secretar
de stat la Ministerul Sănătății.
în intervenția sa, vorbitoarea a
subliniat rezultatele obținute de Or
ganizația Mondială a Sănătății în
decursul anilor 1978—1979, pronunțîndu-se pentru definirea liniilor de
acțiune și orientare a activității
O.M.S. în scopul înscrierii plenare a

organizației în eforturile îndreptate
spre edificarea noii ordini economice
internaționale.
în acest context, a fost prezentată
pe larg poziția României, concepția
președintelui Nicolae Ceaușescu cu
privire la instaurarea noii ordini
economice și politice internaționale,
la înfăptuirea dezarmării și instau
rarea unor noi relații între state, ca
puncte de plecare pentru realizarea
obiectivului major al O.M.S. — „Să
nătatea pentru toți în anul 2000".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Pregătiri pentru convocarea unei sesiuni speciale a Adunării
Generale a O.N.U. consacrate dezbaterii problemei dreptu
rilor inalienabile ale poporului palestinian © Atacuri ale tor
țelor israeliene pe teritoriul Libanului
tăți situate la aproximativ 50 km sud
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
de Beirut), și in apropierea orașului
— Biroul de coordonare al mișcării
Damur (situat la 10 kilometri sud de
de nealiniere s-a întrunit la sediul
capitala libaneză), unde se află nu
Națiunilor Unite din New York homeroși refugiati palestinieni, relatea
tărind începerea pregătirilor pentru
ză agențiile France Presse si Reuter,
convocarea unei sesiuni speciale a
citind surse palestiniene. Trei pales
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezbaterii problemei drepturi
tinieni au fost uciși, iar doi au fost
răniți — se menționează.
lor inalienabile ale poporului palesti
nian. Hotărîrea Biroului de coordo
TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un pur
nare este conformă cu o decizie in
tător de cuvînt al armatei Israeliene
acest sens luată de cea de-a Vl-a
a
anuntat că a fost lansată o opera
reuniune la nivel înalt a țărilor
țiune militară dinspre mare împotri
nealiniate, precum și cu o rezoluție
va bazelor palestiniene din Liban —
de principiu a Adunării Generale a
relatează agențiile United Press In
O.N.U. de a se reuni în cadrul unei
ternational și France Presse.
sesiuni speciale pentru a dezbate si
delibera în chestiunea asigurării
Aceeași sursă precizează că mal
drepturilor inalienabile ale poporului
multi palestinieni au fost uciși, au
palestinian.
fost distruse vehicule și au fost pro
vocate pierderi bazelor palestiniene,
BEIRUT 8 (Agerpres). — Forțe is
arătind, totodată, că forțele israelie
raeliene au debarcat, miercuri seara,
ne au acționat la nord de riul Liin trei puncte ale litoralului libanez
tani.
— la Sarafand și Saksakiyeh (locali
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Trei salve reprezintă ultimul salut
adresat comandantului suprem. în
acordurile „Internaționalei", sicriul
cu corpul neînsuflețit al președinte
lui Tito este coborît în criptă.
Fanfara militară intonează Imnul
de stat. Se trag salve de artilerie,
răsună îndelung sirenele fabricilor,
vapoarelor și trenurilor, marcînd mo
mentul înmormîntării făuritorului
Iugoslaviei socialiste.
Pe dealul Dedinie, pe platoul ce
străjuiește orașul s-a instalat triste
țea. Deasupra mormîntului este trasă
placa de marmură. Pe ea se află
scris cu litere de aur :
Iosip Broz Tito
1892—1980
Un ultim salut din partea celor
mai apropiați colaboratori, din partea
familiei.
Aduc un ultim omagiu conducăto
rii de stat străini, liderii partidelor
politice, reprezentanții oficiali ai ță
rilor și guvernelor, ai mișcărilor de
eliberare, al organizațiilor interna
ționale.

35-a aniversări

O declarație a Guvernului R.P. Chineze

președintele Prezidiului R. S. F. I.
convinși că acționînd și în viitor în
acest fel, vom da cea mai consecven
tă și cea mai bună dovadă de recu
noștință. Așa cum ai făurit imaginea
comunității noastre sociale actuale,
încă din perioada celei jnai sumbre
reacțiuni. a sălbăticiei fasciste si a
terorii, în perioada de rezistentă fată
de toate presiunile și încercările de
imixtiune în treburile noastre inter
ne. în perioada cea mai acută a răz
boiului rece si a confruntării dintre
blocuri ai găsit căile spre pace pe
care le-ai lărgit. Ai sesizat viziunea
istorică a politicii de nealiniere ca
singura alternativă a lumii contem
porane, confruntată cu pericolele ca
tastrofei nucleare si ai luptat concret,
neobosit pentru ca rolul ei să fie de
neînlocuit în relațiile internaționale
actuale. Numele și activitatea ta sînt
zidite în toate rezultatele si cuceri
rile politicii de nealiniere și în afir
marea principiilor și căilor ei de
perspectivă)
Ferm convinși că existenta Si vii
torul nostru se află numai pe calea
începută de tine, vom întinde și în
viitor mina prieteniei, egalității în
drepturi și colaborării spre întreaga
lume, așa cum ai știut să faci tu. Sub
conducerea ta am stabilit si dezvol
tat cu succes prietenia si colaborarea
prietenească cu aproape toate țările
din lume, indiferent de deosebirile in
sistemele sociale si de orientările lor.
Așa vom proceda și în viitor, cu si
mai multă hotărâre.
Am întins mina prieteniei si cola
borării și am acceptat-o în mod prie
tenesc. în aceasta ai fost un comba
tant și făurar inegalabil. Vom face
totul pentru a se simți cît mai puțin
pierderea pe care am suferit-o nu
numai noi. ci și întreaga lume iubi
toare de libertate si pace.
în acest moment, cînd nu avem
cuvinte de consolare — a spus în con
tinuare vorbitorul — sintem mîndri
și fermi în hotărîrea de a transfor
ma gîndirea și opera ta în noi avînturi si inițiative. Opera ta măreață
va trăi în toate popoarele si naționa
litățile noastre, în clasa muncitoare
și în lupta ei neabătută pentru socia
lism si fericirea omului.
Despărțindu-ne de tine, țara noas
tră, toți oamenii muncii și cetățenii
își exprimă recunoștința pentru cea
mai prețioasă cucerire — de a dis- •
pune în mod suveran de propriul
destin și de încrederea în sine, în
forța lor, în forța oamenilor liberi,
a popoarelor și naționalităților înfră
țite. Toate popoarele și naționalită
țile noastre au decis ele însele, în
mod unanim și irevocabil, să opteze
pentru calea și conducerea proprie.
în mijlocul furtunilor care s-au
abătut și planează asupra lumii în
care trăim, lume divizată, neliniști
tă și tulbure, tu ai asigurat tării
noastre un loc important în comu
nitatea internațională, tocmai dato
rită faptului că această comunitate
socialistă a noastră constituie un
factor sigur al libertății și progresu
lui, stabilității și securității în lume.
Ea va rămîne astfel și în viitor.
Lupta noastră de eliberare națio
nală și revoluția socialistă, comuni
tatea noastră socialistă, egalitatea in
drepturi, frăția și unitatea popoare
lor si naționalităților noastre, suve
ranitatea si independenta tării noas
tre. armata populară iugoslavă pu
ternică. nealinierea și pacea, colabo
rarea democratică bazată pe egali
tate în drepturi cu toate țările și
popoarele lumii, fericirea omului și
socialismul — toate acestea poartă
amprenta de neșters a personalității
istorice a lui Tito. Acestea rămîn ca
un program, și jurămîntul nostru

victoriei asupra

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — Cu
prilejul celei de-a 35-a aniversări a
victoriei asupra Germaniei hitleriste
a avut loc ceremonia depunerii de
coroane de flori la cimitirul din Bu
dapesta — Rakosliget al eroilor ro
mâni căzuți pentru eliberarea Unga
riei de sub dominația fascistă.
în prezenta unei companii militare
de onoare, după intonarea imnurilor
de stat ale României și Ungariei, au
fost depuse coroane de flori din par
tea Consiliului Prezidențial si Consi
liului de Miniștri ale R. P. Ungare,
a Consiliului National al Frontului
Popular Patriotic, Ministerului Apărării Naționale, a Comitetului oră
șenesc de partid Budapesta, a altor
organe centrale si locale de partid si
de stat, precum și din partea unor
organizații obștești. Au fost depuse
flori ale recunoștinței la mormintele
eroilor români din partea pionieri
lor, precum și de numeroși cetățeni
ai capitalei ungare.
Ambasadorul României la Buda
pesta, Victor Bolojan. a depus, de
asemenea, o coroană de flori.
La ceremonie au asistat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Apărării Națio

Cuvîntarea rostită de Lazar Kolișevski,
Pentru clasa muncitoare, pentru
oamenii muncii și pentru toți cetă
țenii, pentru Uniunea Comuniștilor
din Iugoslavia, pentru tineretul nos
tru și pentru membrii forțelor armate
din întreaga noastră comunitate so
cialistă bazată pe autoconducere a
sosit cel mai dureros moment — mo
mentul despărțirii de tovarășul Tito.
Nu se poate exprima prin cuvinte
durerea provocată de plecarea ta din
rîndurile noastre, dar nici mîndria că
te-ai aflat printre noi, că o aseme
nea personalitate eminentă a istoriei
ne-a condus timp de decenii și, fi
rește, mîndria că am construit, dez
voltat și consolidat împreună avan
garda revoluționară a clasei munci
toare, am mobilizat, am unit și am
condus mase de milioane de oameni
din rindul tuturor popoarelor și na
ționalităților noastre în victorioasa
luptă de eliberare națională și în re
voluția socialistă pentru înfăptuirea
drepturilor lor sociale și naționale,
pentru o societate mai fericită și re
lații mai umanitare, pentru frăția și
unitatea popoarelor și naționalităților
noastre. Am defrișat cu curaj, îm
preună, calea societății noastre socia
liste bazată pe autoconducere și ca
lea consolidării multilaterale a co
munității federale.
Acum răminem fără tine, dar ferm
uniți și hotărîți pentru totdeauna —
noi și generațiile care vor veni după
noi — să pășim pe calea vizionară,
îndrăzneață, pe care am pornit, îm
preună cu tine, încă din primele zile
ale revoluției, în toate luptele, în
cercările și succesele. Am găsit cele
mai bune soluții pentru înfăptuirea
concepțiilor tale privind edificarea
unui viitor mai bun pentru noi. prin
dezvoltarea relațiilor strînse de co
laborare și prietenie cu popoarele din
întreaga lume si în interesuL consoli
dării păcii, securității si colaborării
internaționale.
Cînd, în urmă cu 43 de ani, ai venit
în fruntea gloriosului nostru partid
— a arătat vorbitorul — ai săpat
brazdă nouă și adîncă în istoria tu
turor popoarelor și naționalităților
noastre.
Dintr-o țară înapoiată, care pînă nu
de mult a servit puterilor străine
drept monedă de schimb, dintr-o țară
slabă in fața cotropitorilor străini,
dintr-o tară distrusă de asuprirea și
exploatarea națională, de sărăcie și
nevoi, a fost făurită, prin lupta pe
care ai condus-o timp de aproape o
jumătate de secol, o nouă Iugoslavie
— a lui Tito, o societate și un sistem
care în multe privințe reprezintă un
nou cuvînt în istorie.
Am creat o comunitate socială nouă
și originală, întemeiată pe bazele de
mocratice și umaniste ale autoconducerii socialiste, pe frăția și unita
tea tuturor popoarelor și naționali
tăților. Este o comunitate cu care se
mîndresc membrii ei, o comunitate
care emană cu putere principiile
luminoase ale umanismului, ale soli
darității umane, ale păcii și colabo
rării frățești, ale egalității în drep
turi și respectului reciproc între oa
meni, popoare și țări. Pentru toate
acestea, R.S.F. Iugoslavia îți va ră
mîne, dragă tovarășe Tito, veșnic re
cunoscătoare.
împreună cu tine am acționat și
am cdnstruit, ca și cum pacea va ii
veșnică, și ne-am pregătit, ca și cum
războiul va izbucni mîine. Am trans
pus cu cea mai mare consecvență
în fapte aceste cuvinte ale tale, pregătindu-ne să ne apărăm fiecare petic
din pămîntul nostru, aoărîndu-ne li
bertatea, sistemul socialist de auto
conducere, suveranitatea și indepen
dența țării noastre împotriva tuturor
acelora care ar atenta la ele. Sintem

tul permanent al tării noastre Ia Na
țiunile Unite, ambasadorul Teodor
Marinescu, a relevat omagiul profund
pe care poporul român l-a adus în
aceste zile vieții eroice si operei is
torice a președintelui Iosip Broz Tito.
eminent conducător al Iugoslaviei,
militant remarcabil al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale,
personalitate prestigioasă a lumii
contemporane, mare prieten al po
porului român, al României socialis
te. Reprezentantul tării noastre a dat
citire mesajului de condoleanțe, al
tovarășului Nicolae Ceausescu,
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, adresat Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia.
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GHEORGHIOS RALLIS VA DE
VENI PRIM-MINISTRU AL GRE
CIEI. Ministrul de externe al Gre| ciei, Gheorghios Rallis, a fost ales,
joi, președinte al partidului de gu| vernămînt.
Noua Democrație,
urmînd să devină astfel viitorul
1 prim-ministru al țării — inforImează agenția A.N.A. Gheorghios
Rallis îi succede în această funcție
lui Constantin Caramanlis, care a
fost ales, luni, președinte al Repu| blicii Elene.
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SENATUL AMERICAN A APRO
BAT NUMIREA SENATORULUI
EDMUND MUSKIE ÎN FUNCȚIA
DE SECRETAR AL DEPARTA
MENTULUI DE STAT. Confir
marea a intervenit după ce
Comisia pentru afaceri externe a
Senatului american, în fața căreia
noul secretar de stat a făcut o ex
punere a programului său de poli
tică externă, s-a pronunțat favo
rabil. la rîndul său, asupra deciziei
prezidențiale.
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