
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚLVĂ! PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe David B. 
Funderburk, ambasadorul Statelor

Unite ale Americii la București, în 
vizită ' de rămas bun, cu ocazia 
încheierii misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Mărire și recunoștință, eroi ai patriei!
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UNITATEA, INDEPENDENTA 

idealuri supreme, victorii supreme
9 MAI — zi întipărită adine în memoria 

timpului. Poporul român, popoarele lumii nu vor 
uita niciodată acea istorică zi de acum patru 
decanii, ziua de 9 MAI 1945, cînd s-a încheiat 
unul dintre cele mai dramatice capitole din 
întreaga existență a omenirii : al doilea război 
mondial. Niciodată nu va fi uitată acea istorică 
zi de 9 MAI 1945, ce a marcat triumful 
definitiv al forțelor rațiunii împotriva fascismului, 
a hitlerismului. După ani grei, de teroare, de 
moarte și cumplite suferințe, primăvara anului 
1945 aducea în istorie și în inimi VICTORIA.

Așa cum pe drept cuvînt sublinia secretarui 
general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în discursul solemn rostit in fața 
Marii Adunări . Naționale, sărbătorim, in acest 
an, la 9 Mai, „40 de ani de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial, de la victoria is
torico asupra fascismului, asupra celor mai reac
ționare forțe ale imperialismului, ale întunericu
lui și războiului".

9 MAI - zi cu dublă semnificație in istoria 
poporului român. Printr-o fericită coincidență a 
istoriei, noi, românii, sărbătorim la 9 mai ZIUA 
VICTORIEI și, totodată, ZIUA INDEPENDENTEI. 
Pentru că la 9 Mai 1877, într-o atmosferă de 
nemărginit entuziasm, ' de ' răspundere pentru 
soarta țării-, a fost proclamată independența de 
stat a României.

Victoria împotriva fascismului și cucerirea 
independenței de stat a României sînt eve
nimente despărțite în timp de aproape trei 
pătrare de veac. Dar ele sînt apropiate prin 
țeluri și prin afirmarea puternică a unor mari 
virtuți ale poporului român, ca patriotismul și 
eroismul, voința de a trăi într-o țară liberă, 
suverană și independentă. Totodată, cele două 
evenimente sînt profund legate de toate marile 
momente ale istoriei patriei, de lupta de veacuri 
a poporului nostru pentru unitate și indepen
dență.

Cucerirea independenței,. ideal scump al po
porului român, se dovedea a fi o condiție esen
țială pentru dezvoltarea economică, socială și 
politică a societății românești. Acesta era moti
vul principal pentru care independența fusese 
înscrisă pe steagul de luptă al revoluționarilor 
de la 1848. Simion Bărnuțiu afirma la marea 
adunare populară de la Blaj că „libertatea cea 
adevărată a oricărei națiuni nu poate fi decît 
independența națională". Iar Nicolae Bălcescu 
lega direct cucerirea „libertății dinlăuntru” de

„libertatea din afară, libertatea de sub domnia 
străină". Marele patriot subliniase, în timpul 
evenimentelor revoluționare din 1848, că mai 
sînt necesare două revoluții : o revoluție pentru 
unitate națională și o revoluție pentru inde
pendență.

Răspunderea de a împlini visul secular .de 
Independență a revenit generației de la 1877. 
Străbunii conservaseră limba și apăraseră pămîn
tul strămoșesc. Părinții înfăptuiseră Unirea. 
Acum, istoria îi chema pe toți cei ce trăiau în 
România, în tumultuosul an 1877, să consacre 
independența de stat. Proclamată solemn de 
Adunarea Deputaților, la 9 MAI 1877, inde
pendența avea să fie ciștigată pe deplin prin 
lupta eroică a armatei române, sprijinită de' 
întregul popor, armată care s-o distins prin 
participarea sa plină de bravură, alături de ar
matele rusești și de voluntarii bulgari, lo- lupte'e 
împotriva oștilor otomane. Pentru generațiile de 
azi este limpede faptul că independența statului 
nostru, la fel ca și'unitatea lui, s-a împlinit prin 
voința unanimă a poporului. Independența a 
fost cucerită în lupte crîncene ; ea nu a consti
tuit expresia voinței unor puteri din afară, ci 
actul istoric măreț înfăptuit prin vrerea poporului 
român, dornic de-libertate și r.eatirnare.

Un țel fusese atins, alte țeluri se aflau în 
fața poporului nostru, urmînd a fi împlinite. 
Mihail Kogălniceanu înțelesese cu claritate acestx 
adevăr al istoriei românilor. El sublinia cu tărie 
câ visurile de viitor nu se opresc aici. Po
porul român nu fusese niciodată total depen
dent. , Dintotdeauna românii au dobîndit prin 
luptă independența lor de fapt, dar acum ea 
primise consacrare juridică, iar această realitate 
trezise o stare de spirit dătătoare de noi spe
ranțe și generatoare de noi elanuri patriotice. 
S-au născut, în țara noastră, forțe noi, capabile 
să asigure valorificarea condițiilor economico- 
sociale create prin deplina cucerire a indepen-e 
denței de stat.

Strălucitele victorii românești obținute în pri
mul război mondial, făurirea statului național 
unitar român, la 1 Decembrie 1918, au însuflețit 
și mai mult elanurile patriotice, au trezit noi 
speranțe pentru viitor. Dar evenimentele ce au 
urmat pe plan internațional, în anii de după 
cea dintîi conflagrație mondială, întunecînd 
cerul Europei, constituiau amenințări directe 
pentru unitatea și independența României, atît 
de greu cucerite.

Pacea întregii lumi era grav amenințată de 
ascensiunea fascismului într-o serie de țări 
europene, dar indeosebi de acapararea puterii 
în Germania de către hitleriști, în iarna anului 
1933. \Fascîsmul și hitlerjsmul s-au identificat 
cu o multitudine de ccțe criminale, culminînd, in 
deceniul al, patrulea, cu invadarea Austriei, 
Cehoslovaciei și Poloniei.

Poporul român nu s-a lăsat înșelat de propa
ganda fascistă ; el a înțeles exact care era 
adevărata față a fascismului și și-a strîns rîn- 
durile pentru a-i bara calea. Voci lucide- ale 
conștiinței sale l-au avertizat că mari primejdii 
i se pregătesc.

Rolul principal în rîndul forțelor naționale 
cere s-au. ridicat împotriva fascismului a revenit 
Partidului Comunist Român. în documente pro
gramatice, în Înflăcărate manifeste, partidul și-a 
precizat cu claritate pozițiile, chemîrid „toate 
forțele vii ale neamului" la luptă revoluționară, 
activizînd în jurul său clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea progresistă, tineretul 
revoluționar și femeile democrate. Cele măi largi 
categorii sociale și grupări politice s-au unit în 
jurul partidului comunist, oarticipind activ la 
lupta antifascistă.

în focul marilor bătălii revoluționare din 
deceniul al patrulea, în marile acțiuni împotriva 
fascismului și a războiului, s-a afirmat cu strălu
cire personalitatea eroică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Patriot înflăcărat, eminent militant 
revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut, încă din acești ani grei ai luptei antifas
ciste și antirăzboinice, dovada unor proeminente 
calități politice, organizatorice și morale, prin 
care avea să se identifice, în cei pește 50 de 
ani de bogată activitate revoluționară, cu acei 
mari eroi naționali care'au luptat, prin veacuri, 
pentru ca România să fie unită, independentă și 
suverană, să urce tot mai sus pe înalte trepte 
de progres, și civilizație.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mereu prezent 
pe drumul luminos al revoluției, animat de înăl
țătoare idealuri, s-a aflat în primele rînduri ale 
luptătorilor care au participat, din însărcinarea 
Partidului Comunist Român, la inițierea și or
ganizarea a numeroase acțiuni de cea mai mare 
importanță, menite să se constituie în puternice 
baricade in calea fascismului și a războiului.
(Continuare in pag. a V-a)

CU FRUNTEA
Din Burebista izvorîm carpatic in lumină 
Frați gemeni rîurilor noastre, munților și Mării, 
De la-nceput ființa ni-i temei, deplină 
Rodire pașnică sub arcul neatirnării.

De la-nceput Unirea întrupată-n Țară 
A devenit Popor, Cetate, Românie 
Iar limba noastră a știut cum să răsară 
fn veci de veci, în toată țara, limpede și vie.

Peceți și voievozi temeinici ca Ștefan cel Mare 
Au învățat întreaga stirpe cum să nu se plece; 
Au apărat și munte și pămint și mare 
Și-au hotărît
Că-n veci, pe-aici nu se va trece I

Viu, tricolorul a urcat prin secole făclia 
Acestu-i neam rodit, clădit în demnitate

ROMÂNIA-apatra forță INDEPENDENȚA - rodul

Evoluția societății umane consem
nează nu de puține ori momente și 
epoci în cane cursul firesc al dez
voltării popoarelor, in conformitate 
cu aspirațiile și dreptul lor inalie
nabil la o viață liberă și indepen
dentă în cadrele statelor naționale 
firești, a fost vehement încălcat prin 
forța armelor în numele unor planuri 
imperialiste de supremație și domi
nație mondială.

La 1 septembrie 1939, forța cea 
mai brutală a imperialismului. Ger
mania nazistă, angajată în lupta pen
tru reîmpărțirea sferelor de domina
ție și cucerirea supremației mon
diale, a atacat Polonia, antrenînd 
astfel omenirea în cea mai mare 
conflagrație cunoscută in istorie. 
Kind pe rînd, popoare ale Europei 
cad victime agresiunilor armate, su- 
portînd rigorile regimului de ocupa
ție, state cu tradiții istorice îndelun
gate sînt șterse de pe harta Euro
pei, jaful, crima și teroarea, închi
sorile și lagărele inscriindu-se.reali
tăților cotidiene ale „viitorului" pe 
care liderii fasciști il pregăteau ome
nirii.

în vara anului 1940, în condițiile 
instaurării supremației politice și 
militare a statelor fasciste și revi
zioniste pe continent. României, 
complet Izolate,-i s-a impus prin for
ță și amenințarea cu forța ciuntirea 
teritoriului, instaurarea regimului de 
dictatură militaro-fascistă și ocupa
ția de către trupele Wehrmachtului. 
La 22 iunie 1941, țara noastră a fost 
tirîtă in agresiunea hitleristă împo
triva Uniunii Sovietice. Dar, ca și 
în cazul celorlalte, popoare devenite 
victime ale fascismului, nici poporul 
român nu a încetat să spere și nu a 
renunțat la lupta pentru recîștigarea 
drepturilor imprescriptibile de a se 
dezvolta liber și independent, în con
formitate cu propriile aspirații. Răs
turnarea regimului impus de Berlin,

scoaterea țării din războiul hitlerist, 
întoarcerea armelor împotriva Ger
maniei naziste, recucerirea indepen
denței, eliberarea părții de nord-vest 
a țării de sub ocupația horthystă— 
obiective proprii întregii națiuni ro
mâne — au constituit, platforma de 
raliere pe coordonatele mișcării de 
rezistență națională antifascistă _ a 
tuturor forțelor politice patriotice. 
Sub conducerea Partidului Comunist 
Român, care în acei ani s-a impus, 
o dată mai mult, drept forța politică 
națională capabilă să organizeze și 
să conducă lupta poporului nostru 
pentru recîștigarea drepturilor sale 
fundamentale, a fost realizată cea 
mai largă coaliție de forțe politice 
cunoscută în istoria țării și s-a tre
cut la pregătirea condițiilor și mij
loacelor indispensabile trecerii la în
făptuirea dezideratelor politice, so
ciale și naționale specifice epocii. La 
23 August 1944, intr-un moment cînd 
soarta conflagrației încă nu fusese 
decisă, poporul român, armata sa, în 
totalitatea ei, de la soldat, la general, 
s-au angajat pe baricadele revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. Ex
presie a voinței întregii națiuni ro
mâne, hotărîtă să-și decidă soarta 
în conformitate cu aspirațiile spre 
independență, suveranitate, integri
tate teritorială și propășire socială 
ce i-au animat dintotdeaima făptui
rile, revoluția din august a marcat 
și angajarea României, cu întregul 
ei potențial, în războiul purtat împo
triva fascismului.

„înfăptuirea actului Istoric de la 
23 August — arată secretarul gene
ral ăl Partidului Comunist Român — 
a deschis o eră nouă in istoria po
porului român, era unor profunde 
transformări democratice, revoluțio
nare, a realizării deplinei indepen-
(Continuare în pag. a IV-a)

luptei și jertfei poporului
Istoria popoarelor și națiunilor se 

sprijină pe temelii puternice, coor
donate esențiale care-i însoțesc evo
luția, urcușul din treaptă în treaptă, 
susținindu-i edificiul asemenea unor 
coloane trainice și impunătoare în 
același timp. Coordonatele funda
mentale ale istoriei poporului român, 
permanențe esențiale și coloane de 
susținere, pot fi definite cu claritate, 

. fiind pe cit de pregnante, pe atît de 
evidente pentru , orice cunoscător, al i 
legilor de dezvoltare a societății. 
Permanențele istoriei românilor — li
bertate și dreptate, socială și națio
nală, independență și unitate politi
că — au avut, au și vor avea drept 
temei o realitate puternică : conștiin
ța originii daco-romane, conștiința 
unității etno-lingvistice și etno-cul- 

, turale, conștiința comunității spiri- 
' tuale și instituționale, a comunității 
social-economice și politice.

Libertatea și independența și-au 
apărat-o acele „Romanii populare" 
sau „țări românești" din perioada 
migrațiilor, cnezatele, voievodatele și 
judeciile evului mediu începător, ță
rile românești — Transilvania, Țara 
Românească și Moldova — în întțeg 
evul mijlociu și modern. România și 
teritoriile de sub dominație străină 
după 1859.

Lupta pentru dreptate și libertate, 
independentă și unitate a strîns, în- 
tr-o solidaritate impresionantă, în
tregul popor român de pe tot cu
prinsul teritoriilor românești. înche
ierea procesului de formare a națiu- 
hii moderne și formarea conștiinței 
naționale in a doua jumătate a seco
lului al XVIII-lea au conferit luptei 
pentru independență și unitate va
lențe superioare. „Act de unire și 
independență" se numește programul 
partidei naționale din Țara Româ
nească din 1838. Pentru dreptate și 
libertate (slobozenie), unitate și 
independență au luptat revoluționa

rii români la 1848, Unirea de la 1859, 
„Unirea cea Mică", în mintea și con
știința făuritorilor ei însemnînd pre
gătirea independenței.

Săvîrșită Unirea, independența stă- 
pînea toate cugetele și inimile bu
nilor patrioți. Toți o doreau, toți o 
voiau, toți erau gata de sacrificii și 
jertfe pentru realizarea ei. Unii o 
fundamentează teoretic în chip con
vingător pe temeiul dreptului natu
ral și internațional, al legitățji istori
ce. O face cu patos, convingere și 
putere demonstrativă Dimitrie Bolin- 
tineanu la un deceniu de la Unirea 
Principatelor. „Cel mai prețios drept 
al unei națiuni este dreptul său de 
a se păstra : o națiune are întot
deauna dreptul de a respinge prin 
putere orice opresiune nedreaptă, 
dinafară ; al treilea drept este acela 
al dezvoltării libere și întregi a tu
turor facultăților sale, pe cit aplică
rile lui nu vor fi stricătoare intere
selor celorlalte națiuni".

Independența unui popor, a unei 
țări nu poate fi stricătoare altor po
poare dacă se respectă și indepen
dența acestora, dacă țările și po
poarele independente își înțeleg mi
siunea de colaborare pe temeiul prin
cipiilor de dreptate și egalitate. Po
porul român, care în atîtea rînduri 
in curgerea vremii și-a dovedit prin 
fante de mare vrednicie dorința de 
libertate, era cuprins de o nobilă 
voință de a și-o cuceri pentru tot
deauna.

Și într-adevăr poporul, adevăratul 
popor român, mulțimile de la sate și 
orașe : țărani și muncitori, meseriași 
și intelectuali, mică burghezie și 6tu- 
dențime împing șuvoiul evenimente
lor spre matca împlinirii lor. Oa
meni politici, doritori și ei să fruc
tifice asemenea împrejurare, se aso
ciază iureșului general. De aceea,
(Continuare în pag. a V-a)

E 9 Mai și sub cupola de azur a 
patriei au răsărit acele de smarald, 
ale grinelor. Cupele lalelelor se 
leagănă grațios pe tijele înalte în 
vintul șăgalnic al primăverii. Lilia
cul a înflorit și bobitele lăcrămioa
relor răspîndesc in aerul pur suava 
lor mireasmă. Munții și dealurile 
și-au îmbrăcat hlamida nouă și 
apele noastre, coborînd spre Marea 
cea Mare, murmură ca de la în
ceputul lumii povestea poporului 
nostru statornic prin veacuri.

în ziua aceasta, sufletele milioa
nelor de romani se înalță vibrind 
de bucuria marii sărbători. Fiecare 
dintre noi își simte ființa multipli-: 
cată cu puterea celor.ee, fără nu
măr, de-a lungul zbuciumatei noas
tre istorii, și-au dat viața pentru 
libertatea și neatîrnarea acestui 
pămint. Datorită lor, necunoscutelor 
și nenumăratelor cohorte de viteji, 
făuritori _ ai istoriei poporului 
român de-a lungul a două milenii, 
dirji în fața încercărilor, înfruntînd 
vitregiile naturii, vijelie de sulițe 
și de gloanțe, branduri și schije de 
obuz, de pe pămint și din văzduh, 
răscolind pămîntul și inălțindu-se 
apoi in trombe cu bucăți din trupu
rile lor sfirtecate, putem sta astăzi 
alături de celelalte popoare libere 
ale lumii, cu mindrie și încredere 
în viitor.

Țăranii și-au lăsat plugurile in 
brazdă, meșteșugarii și-au părăsit 
uneltele, dascălii au plecat cu ochii 
in lacrimi de la ultima lecție pre
dată copiilor. .Tineri poeți, proza
tori și ' muzicieni, pictori, actori și 
oameni cu minți înzestrate să pă
trundă tainele științelor, ca niște 
flori abia îmbobocite au plecat zîm- 
bind steagurilor patriei, să-i apere 
hotarele, s-o vindece de răni mai 
vechi sau mai proaspete și... nu 
s-au mai întors. în țara toată nu . 
există așezare care să nu fi dat 
tribut greu de singe in Războiul 
pentru Independență, in primul 
război mondial, în marea conflagra
ție mondială care a dus la infrin- 
gerea fascismului.

Azi, cînd slăvim amintirea nenu- , 
Thărăților noștri eroi, să acoperim 
cu flori fiecare palmă de pămint, 
căci pe fiecare a căzut cîndva o 
picătură din sing ele lor. Să îmbră-
(Continuare în pag. a Vl-a)

SUS
Sub el s-a făurit cu demnitate România 
Iar pacea și poporul au clădit Cetate.

Ne-am apărat pămîntul independent cu viața, 
Cu nașterea, cu fruntea, cu munții, cu poporul 
Intîmpinînd istoria și lumea cu pace dimineața, 
Cu demnitate și întemeiere, viitorul I

Azi, cînd Partidul Comunist Român
e spre-nâlțimi condus 

De Nicolae Ceaușescu, marele vizionar 
Independența-i însăși România - 

popor cu fruntea sus 
In pace construindu-și destinul făurar.

Ion CRINGULEANU

CU PRILEJUL CEEEI DE-A J-A ANIVERSĂRI A VICTORIEI ASUPRA FASCISMULUI

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE,

PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S., 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului . român și al nostru 
personal, transmitem Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Su
prem 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 40-a aniversări a 
victoriei istorice asupra fascismului.

întregul nostru popor cinstește și dă o înaltă apreciere 
contribuției Uniunii Sovietice, care, purtînd pe umerii săi 
greul războiului, a dat cele mai mari jertfe și a avut 
un rol hotărîtor în zdrobirea mașinii de război hitleriste, 
in lupta coaliției antihitleriste pentru înfrîngerea fascis
mului, a celor mai reacționare forțe ale imperialismului 
și războiului.

Poporul român sărbătorește acest eveniment cu satis
facția de a fi participat activ la obținerea victoriei asupra 
fascismului. După înfăptuirea, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă, și antiimperialistă de' la' 23 August 
1944, România s-a angajat cu întregul său potențial mi
litar, material și uman în'luptele împotriva Germaniei 
hitleriste. Ostașii români au luptat cu eroism, alături de 
cei ai armatei sovietice, pentru eliberarea deplină a te
ritoriului țării noastre și, apoi, a Ungariei și Cehoslova
ciei, pînă la victoria finală asupra fascismului. în focul 
acestor lupte s-a cimentat puternic frăția de arme

româno-sovietică, s-au pus bazele prieteniei și solidari
tății dintre popoarele român și sovietice, care in anii 
construcției socialiste s-au dezvoltat- continuu.

Exprimăm convingerea că, avînd la bază Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-sovietic 
și înțelegerile realizate cu prilejul întîlnirilor la nivel 
înalt, prietenia și solidaritatea militantă româno-sovietică, 
colaborarea dintre partidele și statele noastre se vor 
întări și dezvolta tot mai mult, în interesul popoarelor 
țărilQr noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

învățămintele istoriei, încordarea gravă din viața inter
națională impun mai mult ca oricind intensificarea efor
turilor tuturor statelor și popoarelor, ale forțelor progre
siste și iubitoare de pace de pretutindeni pentru a opri 
mersul periculos al evenimentelor spre confruntare și 
război, spre o nouă conflagrație mondială, care s-ar 
transforma, inevitabil, într-o catastrofă nucleară, ce ar- 
duce la însăși distrugerea vieții pe planeta noastră. In 
aceste condiții, o importanță deosebită capătă întărirea 
conlucrării dintre partidele și statele noastre în lupta 
pentru oprirea cursei înarmărilor și pentru dezarmare, 
în primul rînd pentru dezarmare.nucleară, pentru destin
dere și colaborare, internațională.

In această zi jubiliară vă adresăm dumneavoastră, co
muniștilor, tuturor oamenilor muncii sovietici calde urări 
de noi și tot mai mari realizări în întîmpinarea celui 
de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S., în opera de,con
struire a comunismului, precum și in lupta pentru pace 
și dezarmare, pentru înțelegere și colaborare între toate 
popoarele lumii. , . .

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru
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r 40 DE ANI DE LA VICTORIA ÎMPOTRIVA FASCISMULUI^

„TOTUL PENTRU FRONT, TOTUL PENTRU 6 
- DEVIZĂ Șl CAUZĂ A ÎNTREGULUI POPOi

fICTORIE!“

„Participarea României, cu întreaga forță, la războiul împotriva Germaniei naziste, luptele grele purtate de ostașii 
români, sacrificiile uriașe făcute de întregul popor pentru obținerea victoriei finale asupra fascismului au demonstrat 
cu putere hotărîrea poporului român de a lupta pentru zdrobirea fascismului și lichidarea politicii imperialiste de dominație 
și asuprire, pentru democrație, pentru cauza independenței și libertății popoarelor, a înțelegerii și colaborării în întreaga lume64.

DIN DOCUMENTELE VREMII

„Un singur gind, o singură voință: la lupta hotărită.
tu toate forțele, pentru înfringerea fascismului"

Ieșind din războiul an- 
tisovietic și întorcind ar
mele împotriva celui de-al 
Ill-lea Reich, poporul ro
mân a pus in slujba răz
boiului antihitlerist între
gul său potențial militar, 
economic și uman. Con
tribuția prețioasă a 
României Ia marea vic
torie de la 9 Mai 1945, 
eroismul ostașilor de pe 
front, eforturile uriașe fă
cute în condiții deosebit 
de grele pentru spri
jinirea războiului antihi
tlerist au arătat, așa 
cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ura poporului împotriva 
fascismului, atașamentul 
său ferm față de idealu
rile libertății, progresului

social și păcii. In cele ce 
urmează, ilustrăm aceste 
adevăruri cu extrase din 
documente de epocă : 
declarații, apeluri, ma
nifeste ale forțelor politi
ce ale țării prin care 
armata era chemată 
să-și facă datoria față 
de patrie in lupta pentru 
înfringerea dușmanului 
fascist, prin care poporul 
era chemat să-și în
cordeze puterile și ener
giile pentru a sprijini 
ostașii aflați in tranșeele 
frontului antihitlerist, pă
șind, totodată, neabătut 
pe făgașul inaugurat la 
23 August 1944, clădind 
noua Românie democra
tică, socialistă.

„PENTRU ASIGURAREA VIITORULUI 
NAȚIONAL”

„Partidul Comunist din România, partid al clasei 
muncitoare, reprezintă interesele întregii colectivi
tăți românești, deopotrivă ale muncitorimii .și țără
nimii, ale intelectualității și ale tuturor păturilor 
orășenești, ale întregului popor român în lupta sa 
de eliberare națională, în lupta sa pentru cîștigarea 
drepturilor cetățenești și democratice [...]. In ciocni
rea inevitabilă cu forțele hitleriste, Partidul Comu
nist din România cheamă muncitorimea, țărănimea, 
intelectualii și pe toți cetățenii României la luptă 
fără cruțare, cu toate armele, împotriva dușmanului 
de moarte al - poporului român, pentru asigurarea 
viitorului său". (Din Declarația C.C. al P.C.R., pu- 
blicatăi.la 24 august 1944, în ziarul „România li
beră").

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu înalt simț al datoriei 
fată de tară, fată de viitorul său

„ÎNȚELEGEM sâ fim singuri STÂPINI 
PE DESTINELE NOASTRE"

„De acum înainte înțelegem să fim singuri stă- 
pîni pe destinele noastre. Hotărîrea denunțării tra
tatelor de alianță cu puterile Axei și încetarea stă
rii de război cu Națiunile Unite sînt expresia voin
ței întregului popor român. Aceste hotărîri nu ne
socotesc drepturile vreunui stat străin, după cum 
nu ating nici interesele altor neamuri. Țara întrea
gă voiește să pună capăt războiului distrugător, 
unui război de la început pierdut. Țara întreagă 
dorește pacea. Dar voința de pace a României nu 
înseamnă nici dezarmare, nici teamă. Orice piedică 
pusă pe drumul înfăptuirii năzuințelor spre pace și 
libertate ale poporului român va dezlănțui o luptă 
fără milă și fără cruțare din partea tuturor forțelor 
armate și populare împotriva celor care ar încerca 
să mențină țara noastră în război cu Națiunile 
Unite, prelungindu-i astfel în zadar suferințele". 
(Din Declarația guvernului instaurat la 23 August 
1944, publicată în ziarul „România liberă" din 24 
August 1944).

„JERTFELE NU VOR FI ZADARNICE"

„Hitlerismulul, care se apără cu ultimele-i forțe, 
trebuie să i se dea lovitura de grație. Poporul 
român, luptînd de acum înainte alături de națiunile 
libere ale lumii, în frunte cu Uniunea Sovietică, 
Anglia și Statele Unite ale America, luptă prin 
aceasta pentru însăși libertatea și independența sa 
în Europa viitoare. Eliberarea Ardealului de nord, 
răpit prin dictatul fascist de la Viena, trebuie sâ 
fie răsplata- imediată a acestei lupte românești. 
Jertfele și greutățile care ne mai așteaptă nu vor 
fi astfel zadarnice.

Muncitori, țărani, cărturari! O eră nouă a în
ceput. O Românie nouă, a voastră, trebuie făurită. 
Ea nu poate fi decît o Românie a socialismului". 
(Din Manifestul adresat țării de Partidul Social- 
Democrat, publicat în ziarul „Libertatea" din 25 
august 1944).

„OSTAȘII SĂ SIMTĂ SPRIJINUL ȘI CĂLDURA 
ÎNTREGULUI POPOR”

„Ostașii bravi ai armatei noastre și ai formațiu
nilor de luptă patriotice nu-și cruță viața în lupta 
contra dușmanului [...], alăturîndu-se luptei nobile 
și mărețe a eliberării patriei. Apărarea Patriotică 
cheamă întreg poporul să fie sprijin luptătorilor din 
cadrele armatei și ale formațiunilor de luptă pa
triotice, să ajute martirii luptei pentru libertate și 
familiile lor. E datoria tuturor bunilor patrioți să 
treacă la fapte. Muncitori, țărani și intelectuali! 
Funcționari și comercianți! Bărbați și femei! Fa
ceți ca soldații și luptătorii să simtă pînă în pri
mele rînduri sprijinul și căldura întregului popor. 
[...] Astfel veți păși la lupta grandioasă pentru o 
Românie liberă, independentă și democrată !“ (Din 
Apelul Comitetului Central al Apărării Patriotice, 
25 august 1944).

„SÂ DESĂVIRȘIM OPERA ATÎT DE CURAJOS 
ÎNCEPUTĂ"

„Români! Ne adresăm vouă, fără deosebire de 
clasă socială, religie sau rasă. Ne adresăm tuturor 
cetățenilor români, vîrstnici și tineri, bărbați și fe
mei și vă cerem să desăvîrșiți opera atît de curajos 
începută. Intrați în Uniunea Patrioților și în forma
țiunile de luptă patriotică ! Numai așa grăbiți dis
trugerea și dezarmarea nemților. Numai așa grăbiți 
intrarea armatei române în Ardealul robit de Hitler

și Horthy. Ajutați prin toate mijloacele lupta eli
beratoare a armatelor române ! Dați-le ostașilor 
noștri, care luptă azi pentru interesele poporului, 
tot sprijinul! Duceți-le pline și alimente 1 Fiți cu 
tot sufletul alături de ei ! Cetățeni, români, luptă
tori militari și civili 1 Lupta e în toi. Cu cit vom 
fi mai dîrji, mai curajoși, cu atît mai repede vom 
scăpa de nemți și de război. Purtați mai departe 
lupta voastră pentru: O Românie independentă, 
Pentru dezrobirea Ardealului, Pentru un regim de 
libertăți democratice depline, Pentru dreptul sfint 
al poporului de a-și hotărî liber soarta acum și în 
viitor". (Din Apelul Comitetului Central al Uniunii 
Patrioților, august 1944).

„LUPTA ARMATEI ROMÂNE - LUPTA 
ÎNTREGULUI POPOR"

„Ofițeri, Subofițeri și Soldați! Români I Lupta 
voastră eroică a sfărîmat în cîteva zile stăpînirea 
nemților și a slugilor lor din țara noastră. Bucu- 
reștiul, Capitala noastră dragă, a fost eliberată (...) 
De la întronarea regimului democratic, luptați în- 
tr-un război drept, război de eliberare a țării de 
cotropitorii nemți, război victorios, avînd sprijin 
măreț din partea eroicei și neînvinsei Armate Roșii. 
Întregul popor român înconjoară cu dragoste lupta 
voastră plină de elan și jertfă, căci lupta voastră 
este lupta întregului popor pentru libertate, inde
pendență și o viață mai bună. Dar fiara fascistă 
nu este încă complet nimicită. De aceea lupta voas
tră, dragi ofițeri și soldați, trebuie să fie și mai 
necruțătoare, alături de puternicii noștri Aliați.

Trăiască viteaza Armată Română! Trăiască 
România liberă, independentă, democratică!“ (Din 
Manifestul C.C. al P.C.R. către armată, 4 septem
brie 1944).

„TOȚI CA UNUL - ALĂTURI DE ARMATĂ"

„Tineri și tinere ! Actul istoric de la 23 August 
deschide drumul spre realizarea năzuințelor noas
tre. Frații noștri din Ardealul de Nord, schingiuiți 
și batjocoriți de hitleriștii barbari și de slugile lor, 
grofii unguri, ne cheamă să-i scăpăm de urgie. Ast
fel a început războiul drept de eliberare națională. 
Tineri și tinere ! Răspunsul vostru să fie : Toți ca 
unul să luptăm alături de Armata Română și de 
Armata Roșie, pentru dezrobirea Ardealului, pen
tru nimicirea definitivă a bandelor germano-hitle- 
riste“. (Din Apelul Uniunii Tineretului Comunist 
către tineretul din România, 16 septembrie 1944).

„ASTĂZI SE CERE TUTUROR ROMÂNILOR 
O PUTERNICĂ ÎNCORDARE A FORȚELOR"

,',Ziua de 23 August 1944, prin hotărîrile și fap
tele ei istorice, este și va rămîne răscrucea de la 
care poporul român a pornit pe drumul scuturării 
prin luptă fățișă a jugului fascist, cot la cot cu 
marile popoare ce apără în acest război libertatea 
lumii. Nimic nu-l va putea înturna, nici opri de 
acum înainte din acest drum. Lupta ce-l așteaptă 
este încă grea, dar biruința nu mai e departe.

Astăzi lupta se dă pe față și cere tuturor româ
nilor o hotărire neșovăită, o crîncenă încordare a 
forțelor. Patria nu este încă pe deplin eliberată. 
Cotropitorii nemți și slugile lor fascisto-naziste, 
grofii maghiari, au ghearele înfipte în inima Tran
silvaniei noastre. Poporul de acolo ne cheamă. Să 
pornim fără zăbavă la luptă acum cînd sîntem 
alături de neînvinsa armată liberatoare a Uniunii 
Sovietice". (Din Chemarea către țară a Grupului 
Patriotic Antihitlerist — alcătuit din P.C.R., P.S.D., 
Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioților, Partidul 
Socialist Țărănesc — 17 septembrie 1944).

„UN URIAȘ FRONT AL MUNCII"

„Pentru a mări efortul de război, pentru a grăbi 
eliberarea celorlalte popoare care mai suferă jugul 
hitlerist, este nevoie ca, printr-un efort dintre cele 
mai mari, să facem ca prin munca noastră să se 
creeze un adevărat curent continuu între front și 
spatele frontului. Luptați pentru mărirea efortului 
de război antihitlerist". (Din Chemarea Comisiei 
de organizare a mișcării sindicale, 19 ianuarie 1945).

263 de zile reprezintă un răstimp 
scurt la scara vieții unui popor. Cu 
toate acestea, cele 263 de zile ale 
participării României la războiul 
antihitlerist vor rămîne adine si 
pentru totdeauna gravate în marea 
carte a istoriei naționale.

înainte de toate, prin marea lor 
încărcătură de fapte și evenimente 
cu consecințe nu o dată hotăritoare 
pentru cursul vieții poporului ro
mân, ca și pentru climatul politic 
internațional. într-adevăr, în acele 
zile s-au petrecut evenimente cît 
altădată în decenii întregi. A fost, 
mai întîi. chiar la începutul aces
tor 263 zile, eroica insurecție na
țională. care a marcat declanșarea 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă la 23 August 1944. Un „trăs
net din senin" — pentru cei care 
nu ne cunoșteau sau ne uitaseră 
istoria. O încununare firească a 
unei îndelungi și grele lupte pen
tru dreptul poporului român de a 
fi liber, de a trăi singur stăpîn pe 
soarta sa — pentru cei care știau 
că istoria românească era istoria 
unei necurmate lupte pentru drep
tate și libertate socială, pentru 
unitate și independență națională, 
pentru dreptul poporului de a-și 
orîndui existența așa cum dorește, 
potrivit legitimelor sale interese.

Și unii, și alții au socotit insă cu 
îndreptățire evenimentele din 
România ca. pe un moment hotă- 
rîtor al conflagrației mondiale care 
va grăbi sfîrșitul Reichului nazist. 
Ziarele, posturile de radio, agen
țiile de presă, observatorii politici 
și militari, analizind urmările ac
țiunii României, au vorbit atunci 
de „actul de mare curai" ori des
pre exemplul poporului român, 
despre faptul că „a început adeva- 
rata fază de terminare a războiu
lui" și că evenimentele-din Româ
nia vor avea „urmări. decisive ai 
supra situației din întreaga Euro- 
pi". Alte publicații, din diferite- 
colturi ale lumii notau că gestul 
României era un semn că „elibe
rarea Europei captive, începută 
atît de recent, ia avînt in progre
sie geometrică. Războiul in Euro
pa se apropie rapid de punctul 
său culminant".

Declanșarea revoluției de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă a însemnat, 
totodată. începutul unui război cu 
caracter popular pentru alungarea 
cotropitorilor de pe pămintul tă
rii, pentru eliberarea Transilvaniei 
de nord și reunirea ei cu țara 
mamă. Și ca de atitea alte ori 
de-a lungul istoriei noastre națio
nale. idealul acesta a mobilizat 
uriașe energii populare, a unit in- . 
tr-un singur și tare mănunchi mi- ' 
lioanele de inimi și voințe ce al
cătuiau inima uriașă, conștiința de 
sine a națiunii.

Zilele Insurecției din august, apoi 
cele aproape două luni ce-au ur
mat pînă cînd și ultima brazdă de 
pămint românesc a răsuflat liberă, 
au înscris, înainte de toate. în cro
nica abnegației și vitejiei ostășești 
noi și nepieritoare fapte, noi și 
nepieritoare nume, noi și memo
rabile locuri. La porțile de nord și 
de sud ale Capitalei, la Turnu Se
verin. pe Valea Prahovei, la Arad 
și Timișoara, pe văile Arieșului și 
Crișurilor, pe Dunăre s-a dovedit . 
că deviza „Pe aici nu se trece" era 
a fiecăruia dintre ostașii Româ
niei, că „iubirea de moșie" era un 
zid de netrecut, de care se spăr
geau valurile cotropitorilor. La 
Oarba de Mureș și la Sfîntu Gheor- 
ghe. la Aiud și Cluj, la poalele 
Meseșului și pe culmile Făgetului, 
la Oradea și Cărei, fiii României 
îmbrăcați in haină militară au ară
tat încă o dată că „din stejar, ste
jar răsare", că „eroi au fost, eroi 
sînt încă pe tot cuprinsul româ
nesc", toate aceste locuri așezîn- 
du-se cu temei alături de locurile 
marilor bătălii ale înaintașilor prin 
care patria a fost păstrată liberă, 
neatîrnată. Gloria străbună a fost 
reîmprospătată iarăși pretutindeni 
pe pămintul patriei. Eroismul osta
șilor armatei române a demonstrat 
o dată mai mult cît de tare este 
un popor și că de nebiruit este el 
atunci cînd este însuflețit de un 
dor înalt, cînd luptă pentru o cau
ză dreaptă, cînd patria cere fiilor 
săi spirit de sacrificiu.

Vitejia ostașilor și-a aflat un 
trainic suport in sprijinul nepre
cupețit pe care l-au primit din 
partea întregului popor, in dragos
tea cu care părinții și mamele, fra
ții și surorile, fiii și fiicele celor 
aflați in prima linie înconjurau 
lupta lor. Cu dreptate se scria in
tr-un document de epocă că atunci 
fiecare român s-a simțit un soldat 
în slujba marii cauze a libertății 
patriei, s-a considerat un ostaș în 
luptă pentru împlinirea unui mă
reț ideal. Lupta militarilor arma
tei noastre era însăși lupta între
gului nostru popor. Nenumărate 
sînt mărturiile de epocă în care se 
documentează participarea cu arma 
în mină la lovirea dușmanului a 
membrilor formațiunilor patriotice 
de luptă, inițiate și organizate de 
Partidul Comunist Român, a lup
tătorilor din batalioanele fixe re
gionale. a premilitarilot. în Capi
tală. pe Valea Prahovei, pe valea 
Mureșului, în orașele dunărene etc. 
au sprijinit nemijlocit luptele insu
recționale mii și mii de oameni ai 
muncii, bărbați și femei, virstnici 
și tineri. Mii și mii de muncitori 
au luat parte la apărarea uzinelor 
și atelierelor de furia dușmanului

în retragere, au salvat poduri și 
stații de cale ferată, schele petro
liere și edificii publice. Mii și mii 
de tineri s-au înscris voluntari, 
plecind pe frontul antihitlerist pen
tru a contribui chiar cu viata lor 
la eliberarea patriei, la înfringe
rea 'fascismului. Se dovedea că și 
acum — precum în anul eroic 1877, 
al proclamării independentei de 
stat a țării și al pecetluirii ei pe 
cimpurile de bătălie — cauza osta
șului român era o cauză generală 
a poporului căruia îi aparținea.

S-a vorbit, totodată, în epocă 
despre existența, pe lingă tranșee
le frontului antihitlerist, a unui al 
doilea front, frontul muncii pentru 
sprijinirea războiului antihitlerist. 
Și a fost drept să se. vorbească ast
fel pentru că întreaga țară a înțe
les să facă totul pentru a ajuta 
frontul, pentru ca sutele de mii 
de ostași români care singerau in 
luptă să simtă aproape grija și 
căldura inimilor țării. Și a fost 
drept să se vorbească astfel pentru 
că eroismul în muncă în spatele 
frontului s-a situat la înălțimea 
eroismului ostașilor de pe front, 
pentru că abnegația, dăruirea și 
puterea de sacrificiu a muncitori
lor. țăranilor, a celorlalți oameni 
ai muncii . au fost deopotrivă cu 
cele probate cu atîta strălucire de 
ostașii români pe front.

Un document de epocă ne-a 
păstrat un angajament muncito

cesitățile de cărbune pentru căile 
ferate și industrie au putut fi îm
plinite in proporții mereu sporite; 
faptul avea o însemnătate crucială, 
întrucît circa 80 la sută din pro
ducția netă de cărbuni era folosită 
pentru aprovizionarea căilor ferate, 
a căror activitate era subordonată 
in imensa ei majoritate trebuințe
lor frontului. La rîndul lor, munci
torii din schelele petroliere, rafi
nării, atelierele mecanice ale aces
tora au muncit cu însuflețire, cu 
înalt simț al responsabilității mun
citorești, pentru refacerea instala
țiilor și reluarea producției in ve
derea satisfacerii nevoilor frontu
lui și ale economiei naționale. Deși 
au trebuit să fie ridicate aproape 
din ruine instalațiile a numeroase 
rafinării, la sfîrșitul lunii mai 1945 
cantitatea de țiței prelucrată în ra
finării a fost de peste trei ori mai 
mare decît cea din septembrie 1944.

Deosebit de concludentă pentru 
starea de spirit a muncitorimii, 
pentru hotărîrea sa de a depăși 
orice greutăți, de a face ca pulsul 
vieții economice să revină la. nor
mal este o declarație a unei mun
citoare de Ia fabrica textilă „Do
robanțul" din Ploiești, fabrică ale 
cărei mașini fuseseră evacuate în 
alte localități și pentru al căror 
transport și montare muncitorii și 
muncitoarele fabricii n-au știut ce 
înseamnă oboseala, frigul, gerul, 
foamea. „Cu cită dragoste am mun

- ISTORIA ÎN IMAGINI -

Mobilizare eroică pentru susținerea luptei 
în economie, ca și pe front

...Și astfel s-a apropiat clipa suprema a 
imagine artileriști români, aflați înaintea unui

resc din ianuarie 1945 : „Întreaga 
muncitorime ceferistă se angajează 
in mod solemn că va mări produc
ția in cel mai scurt timp cu toate 
greutățile pe care le intimpină". 
Iar pentru a înțelege mai bine mă
car o parte dintre aceste greutăți 
este concludentă o descriere a ate
lierelor „Grivița" din București : 
„Pentru ca cineva să-și poată da 
seama de dezastrul in care se gă
seau aceste ateliere este deajuns 
să spunem că pretutindeni erau 
enorme1 gropi de bombe explodate, 
ruine, ziduri dărîmate care te în
fricoșau ; chiar tu muncitor care ai 
crescut în acest atelier, aproape nu 
mai puteai să recunoști anumite 
locuri". învingînd asemenea greu
tăți, muncitorii și specialiștii de la 
căile ferate, înțelegînd însemnăta
tea vitală a căilor de comunicație 
pentru aprovizionarea frontului, au 
reușit ca pînă la sfîrșitul lunii iu
nie T945 șă restabilească circa trei 
sferturi din liniile curente de cale 
ferată distruse, 45 la sută din nu- 
mărțil podețelor și 50 la sută din 
cel al ramificațiilor lovite.

Este aceasta doar o secvență din 
marele efort al țării pentru spriji
nirea frontului. Ea poate fi multi
plicată de mii și mii de ori, pen
tru că asemănător s-au petrecut 
lucrurile pe șantierele navale, in 
industria siderurgică, in industria 
textilă, de încălțăminte, alimentară, 
în industria carboniferă de ase
menea producția a crescut con
tinuu, la sfîrșitul lunii martie 1945 
realizîndu-se o producție de aproa
pe două ori mai mare decît in sep
tembrie '1944. Pe acest temei, ne

f

cit noi, femeile, alături de bărbați, 
cărind piesele, spălindu-le cu gaz 
și ajutînd la remontarea mașini
lor. Pentru a ne putea întoarce mai 
curind cu toții in întreprindere, să 
ne reluăm munca, am fi fost in 
stare și noaptea să trăim în fabri
că pentru ca a doua zi încă o ma
șină să prindă viață". Sint con
centrate în aceste cuvinte, ca și în 
cele din titlul unui articol al .epo
cii, „Muncitorii au readus o fabri
că. Ia viață" — trăsături de esență 
ale întregii noastre muncitorimi 
și care și-au aflat în acele zile o 
plenară afirmare : o înaltă înțele
gere a responsabilității lor sociale, 
o vie conștiință a datoriilor față 
de țară, o nesecată putere de mun
că, de dăruire, de abnegație, de sa
crificiu. îndreptățite erau deci cu
vintele unui ziar al epocii : „Mun
citorimea care și-a jertfit răgazul 
timpului liber, punîndu-și toată 
forța în joc pentru munca produc
tivă, a dat dovada celui mal adine 
simț patriotic. A dat dovada în
țelegerii depline a situației țării 
noastre, care trebuia să facă 
eforturi să se ridice. în rîndul na
țiunilor demne de libertate. A în
țeles că acum nu este momentul 
delăsării, ci, mai mult ca întot
deauna, poporul român trebuie să 
lupte, cu arma, pe front, și prin 
muncă, în spatele frontului, pentru 
a ajuta eficient la zdrobirea fiarei 
fasciste".

Cele 263 de zile ale participării 
românești la măreața luptă pentru 
cauza libertății popoarelor înscriu 
la loc de seamă contribuția țărăni
mii la sprijinirea frontului an

tihitlerist ; în condiții deosebit de 
grele, create de trecerea tăvălugu
lui frontului peste satele patriei, 
țărănimea a consimțit la numeroa
se sacrificii pentru susținerea 
efortului de război al țării. Sînt 
deosebit de sugestive în acest sens 
cuvintele unui memoriu al țărani
lor din comuna Recaș, județul Ti- 
miș-Torontal, în care aceștia ară
tau : „fiind conștienți de zilele 
pe care le trăim, sîntem gata să 
continuăm lupta pînă la victoria fi
nală a democrației (...) Armata 
noastră are nevoie de producția 
noastră". Iar plugarii din județul 
Dolj se angajau „să sporească pro
ducția agricolă pentru susținerea 
eforturilor de război". Țărănimea 
noastră a dat pentru nevoile fron
tului peste 220 000 tone .de pro
duse alimentare, peste. 142 000 tone 
de furaje, sute de mii de cai. Bra
țele lucrătorilor ogoarelor au spri
jinit, totodată, munca de re
facere a tării, mii și mii de lo
cuitori ai satelor participind la 
repararea drumurilor și șoselelor, 
a căilor ferate, a podurilor distru
se de război. Ca de atitea ori in 
decursul istoriei, țărănimea s-a do
vedit a fi și în acea perioadă deo
sebit de grea o forță de nădejdea 
patriei, animată de profund pa
triotism. de responsabilitate față 
de soarta patriei.

Intelectualitatea progresistă a 
tării, actionind în spiritul lumi
noaselor ei tradiții, s-a dovedit 
suflet in sufletul neamului, așe- 
zindu-și întreaga putere de muncă, 
cunoștințele sale științifice si teh
nice în slujba refacerii grabnice a 
economiei tării, a soluționării pro
blemelor complexe ale acestui 
timp.

Ceea ce caracterizează și parti
cularizează zilele înscrise pe ră
bojul vremii de ,1a 23 August 1944 
la 9 Mai 1945 este faptul că, o da
tă cu participarea a sute de mii de 
ostași români la războiul antihitle
rist, o dată cu uriașele eforturi ale 
națiunii pentru sprijinirea frontu
lui și îndeplinirea altor obligații 
internaționale, poporul român a 
desfășurat ample bătălii revolu
ționare, inaintind, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pe 
calea — inaugurată la 23 August — 
a unor prefaceri sociale profunde. 
Zeci și sute de mii de oameni ai 
muncii luau parte la mari mitin
guri și demonstrații, cerînd ca pu
terea să aparțină poporului, ca să 
se asigure accesul acestuia 'la 
conducerea vieții politice a tării pe 
măsura numărului și contribuției 
sale la progresul patriei. în sute 
și sute de comune. în orașe, ma
sele populare, avîndu-i în fruntea 
lor pe comuniști, au impus alun
garea primarilor reacționari, alegind 
noi autorități locale, emanație a 
voinței celor multi. în întreprin
deri. comitetele muncitorești îsi 
asumau un fol tot mai important 
in conducerea producției, in gos
podărirea uzinelor. La sate, cu spri
jinul nemijlocit al muncitorimii, 
s-au făurit comitetele sătești, ță
ranii trecind la împărțirea moșii
lor pe care trudeau de secole, 
scriind cu plugurile, cum relata un 
ziar al epocii, paragrafele legii 
agrare.

Inima vie a uriașului proces re
voluționar a fost Partidul Comu
nist Român. în acele zile, partidul 
a dat o nouă strălucire tradițiilor 
sale revoluționare, dovedindu-si 
înalta capacitate de a organiza și 
conduce lupta . maselor, de a le 
călăuzi spre victorie. S-a ilustrat 
priceperea partidului de a împleti 
în activitatea sa comandamentele 
stringente ale momentului cu pro
movarea obiectivelor de perspecti
vă. care priveau înnoirea din te
melii a structurilor social-econo- 
mice și politice ale țării. Vasta ac
tivitate politică și organizatorică a 
partidului comunist a avut un 
profund ecou în inima și conștiin
ța țării; care a înțeles o dată mal 
mult că partidul, trup din trupul 
poporului, nu are țel mai înalt 
decît bunăstarea și propășirea aces
tuia, libertatea și demnitatea tării. 
De aceea poporul român l-a urmat 
cu neabătută încredere, acționind 
hotărit pentru înnoirea democra
tică a tării, pentru cucerirea în
tregii puteri politice de către oa
menii muncii, pentru edificarea 
unei noi orînduiri pe pămintul pa
triei — orânduirea socialistă.

Pagină realizată 
de Silviu ACHIM
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TOTUL PENTRU ÎNFLORIREA
PATRIEI SOCIALISTE!

„într-o perioadă scurtă, România s-a transformat din temelii, devenind 
o țară socialistă modernă. Asemeni lui Făt Frumos din poveste care-după cum 
se spune - creștea într-o lună cit alții într-un an, tara noastră crește astăzi, 
din punct de vedere al producției industriale, în numai trei zile și jumătate cît 
creștea în 1945 într-un an, iar din punct de vedere al venitului național realizează 
în prezent, în doar 12 zile, o creștere egală cu întregul venit national din anul 1945. 
Iată, în fapte, în realități, forța unui popor stăpîn pe destinele sale, forța Partidului 
nostru comunist! Iată ceea ce reprezintă socialismul pentru un popor liber!64

NICOLAE CEAUȘESCU

PAGINI EROICE DIN biografia Înnoirii și progresului ROMÂNIEI
Vă amintiți, dumneavoastră, cei 

măvara acea cu totul deosebită 
decenii ? Trăiam din plin bucuria 
victorii de la 9 Mai 194S împotriva fascismului. Era 
bucuria intregii omeniri care se eliberase, prin greu 
tribut de singe și de suferințe, de coșmarul cum
plitului flagel. O bucurie incărcată insă și de lacrimile 
durerii pentru cei care visaseră, împreună cu noi 
toți, cu toată ființa lor această clipă a izbinzii 
libertății, luptaseră pentru ea, cu neînfricare și eroism, 
dar căzuseră răpuși de glonțul dușman, sub ploaia 
lui de obuze, in lagărele lui de concentrare. Acea zi

mai virstnici 
de acum patru 
măreață a marii

pri- victoriei gravată pentru totdeauna in analele 
sufletele

a 
istoriei, zi a cărei lumină intensă ne inunda 
și inimile, a fost făurită și prin singele din belșug 
dăruit pe cimpurile de luptă și de ostașii noștri 
înfrățiți cu ostașii sovietici, cu ostașii celorlalte 
națiuni ale coaliției antihitleriste, in încleștarea cu 
dușmanul hitlerist.

încă din clipa declanșării revoluției din august 
1944, fiecare ostaș, muncitor, țăran sau intelectual, 
asaltind cu arma in mină pe cotropitor, nimicindu-l 
pe pămintul patriei sau capturindu-l, trăia puternic 
visul luminos, sădit in sufletul său de partid, de

noi vieți, a unei noi Românii, libere, 
cu adevărat suverană. Vis minunat

făurire a unei 
independente, 
legănat apoi pe front de ostașii noștri, care duceau 
flacăra eliberării de fascism, împreună cu ostașii 
sovietici, pe cimpiile Ungariei, in munții Cehoslova
ciei ; vis minunat legănat deopotrivă de milioa
nele de muncitori, țărani și intelectuali care, pe 
celălalt front, al muncii eroice, iși concentraseră toate 
energiile pentru ca ostașilor de pe cimpul de bătaie 
să nu le lipsească nimic din ceea ce le era absolut 
necesar pentru obținerea victoriei - arme, muniții, 
hrană, îmbrăcăminte, medicamente.
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Marea bătălie s-a încheiat, marile 

bătălii pentru o țară nouă 

au continuat și mai puternic

9 Mal 1945, ziua victoriei îm
potriva fascismului. însemna si 
pentru poporul nostru, ca pen
tru toate popoarele lumii, sfîr- 
șitul războiului. însemna pace, 
însemna gind luminos de viitor.

Mai ales gind luminos de vii
tor semnifica acest moment 
înălțător al supremelor speran
țe. Nimic din tot ce se petre
cuse nu mai trebuia să se re
pete. O spuseseră răspicat pînă 
atunci milioanele de oameni ai 
muncii în grandioasele mani
festații de stradă care au im
pus declanșarea unui amplu și 
profund proces de democratiza
re a societății noastre, trans- 
formînd în realitate cuvîntul lor 
de ordine ..Puterea este «ț celor 
ce muncesc" prin instalarea la 
cîrma tării, la 6 martie 1945, 
a primului guvern muncitoresc- 
țărănesc din istoria României.

— Uriașele jertfe, efortul 
eroic făcut de întregul nostru 
popor pentru victoria de la 9 
Mai 1945 împotriva fascismului 
sînt, de fapt, ca un izvor de 
apă vie izbucnit din voința ma
selor muncitoare de a avea o 
țară liberă, cu un destin isto
ric nou, ideal aprins în inima 
lor de partidul nostru comunist, 
care le chemase și le ridicase la 
revoluție — își exprimă gîndul 
maistrul Jeane Megan, șef de 
secție la întreprinderea de va
goane din Drobeta-Tumu Se
verin.

— Ați trăit acele începuturi, 
ați participat la marile mani
festații populare din finalul Iul 
1944 și începutul lui 1945, ați 
luat parte la reconstrucție și 
apoi la toate evenimentele care 
au urmat.. Erați foarte tînăr pe 
atunci, dar. fără îndoială, cli
pele acelea de început sînt deo
sebit de vii în sufletul și în 
memoria dumneavoastră.

— Cînd iau astăzi în mină o 
carte de istorie a acelui timp și 
recitesc, pentru mine eveni
mentele de atunci descrise suc
cint, în succesiunea lor logică, 
au înfățișare cu totul deosebi
tă. Iată, se vorbește în istorie 
despre problema redresării și 
dezvoltării economiei naționale 
imediat după 6 martie 1945. pro
blemă care ocupase un loc cen
tral în activitatea guvernului, a 
partidului comunist, a partide
lor și a organizațiilor democra
tice. determinînd măsuri adec
vate. Pentru mine și pentru oei 
de vîrsta mea. care_ trăim și 
muncim într-o Românie de o 
sută de ori mai puternică in
dustrial ca în anul 1945, aceste 
rînduri de istorie scrisă înseam- 
nă zilele și nopțile de muncă 
intensă în uzine, pe șantiere.

Înseamnă eforturile pentru în
depărtarea ruinelor războiului, 
lupta cu patronii care sabotau 
producția, acțiunile de control 
ale muncitorilor în industrie 
pentru a o pune pe roate. în
seamnă bucuriile primelor în
treceri patriotice între colecti
vele de muncă pentru a reface 
utilajele distruse și a repune 
în funcțiune întreprinderi și ra
muri industriale întregi.

— Un efort uriaș.
— Așa este, un efort uriaș de 

la care nimeni nu da înapoi 
pentru că în frunte aveam parti
dul care ne arăta că alt drum 
decît învingerea greutăților prin 
propriile forțe nu există. Pen
tru că istoria nu face daruri 
nimănui, nimeni nu-ți dă ceva 
de dragul ochilor tăi. Aceia au 
fost anii marilor prefaceri poli
tice și sociale de început iniția
te și conduse de partid cu gin- 
dire limpede ca de cristal, 
apropiind viitorul prin acțiunile 
sale bazate pe aplicarea adevă
rurilor socialismului științific la 
condițiile concrete ale țării. Ci
tesc, de pildă, despre actul na
ționalizării din 1948. dar pen
tru noi. cei care l-am făurit, in 
frunte cu comuniștii, atunci, la 
11 iunie, reînvie aievea clipa de 
mare răspundere asumată față 
de viitor, cînd am instalat în în
treprinderi ca directori tovarăși 
de-ai noștri de la bancul de lu
cru. Nu-i un simplu proces isto
ric. e viată vie. e începutul con
strucției socialiste pe pămintul 
românesc. Și să vă mai spun 
ceva : așa cum munceam din 
greu, și mîncam și dormeam pe 
apucate, ne rămînea' timp să 
mergem să-i ajutăm pe țărani, 
să le reparăm uneltele și, tot
odată, începînd cu anul 1949, 
încet-încet, să aprindem în su
fletul lor dor și îndrăzneală 
pentru un alt fel de agricultură, 
în care forțele lor unite în coo
perativele agricole de producție 
să deschidă drumul recoltelor 
nemaiîntîlnite în cîmpia Dună
rii. Gîndesc — și socotesc că nu 
greșesc — acelea au fost in
tr-adevăr momentele marilor 
speranțe șt ale marilor certitu
dini socialiste, concretizate în 
succesele primelor cincinale, 
care puneau bazele industriali
zării socialiste și ale anilor în 
care satul românesc își schimbă 
și el din temelii înfățișarea, 
optînd tot mai hotărit pentru 
socialism. Iată că visul unui nou 
destin istoric pentru poporul 
nostru, aprins in sufletul lui de 
revoluția din august 1944, și prin 
el însuși realizat, sub conduce
rea comuniștilor, devenea certi
tudine, realitate însuflețitoare.

încheierea celui de-al doilea 
război mondial reiese limpede 
că țara noastră, desțelenind 
drumuri noi în construcția so
cialistă. a atins o producție in
dustrială modernă, competitivă, 
de peste o sută de ori mai mare 
ca în 1945, o producție agricolă 
de peste 7 ori mai mare, fondu
rile sale fixe au crescut în acest 
răstimp de 16 ori, iar venitul 
național de 32 de ori. Toate a- 
cestea au fost împlinite, desi
gur, prin efortul milioanelor, și 
milioanelor de oameni ai mun
cii. Dar acesta a fost și este un 
efort de o anumită calitate, un 
efort revoluționar al omului 
însuși care a găsit în el însuși 
resurse de transformare uriașe 
pe care numai o societate ca a 
noastră i le putea solicita și 
pune, în valoare. Drumul spre 
cultură, învățămînt și știință nu 
numai că s-a așternut larg în 
fața fiecăruia, dar a trebuit să 
fie parcurs de fiecare cu acea 
sete de cunoaștere și sete de 
realizare pe care numai conști
ința de propriu stăpin al țării o 
cerea cu stăruință.

— Poate că destinul meu — 
ne spunea inginerul-șef al minei 
Motru-vest, Toma Todea — este 
tipic pentru a demonstra ce în
seamnă devenire socialistă, cum 
ne exprimăm cîteodată, referi
tor la împlinirea noastră ca 
oameni. Sînt moț, de felul meu, 
de pe valea Ampoiului, al un
sprezecelea copil al țăranului 
Todea, din Ampoița. Am fost

— Spun simplu, referindu-mă 
la drumul meu, ca om. ca indi
vid. Sigur, argații au dispărut 
de mult, generațiile de după noi 
întilnesc termenul numai in 
literatură. Eu însă sint repre
zentativ, dacă vreți, pentru un 
început istoric. Drumul tuturor 
spre cunoaștere însă, ca proces 
social privit în ansamblul tării, 
este o revoluție proprie societă
ții noastre, în care, așa cum 
spune adesea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „socialismul se clă
dește cu oamenii, pentru oa
meni". Acest adevăr de o mare 
strălucire a pătruns definitiv în 
conștiința întregului nostru po
por o dată cu rostirea lui de 
la înalta tribună a celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
care a inaugurat epoca celor 
mai mărețe împliniri și' cuce
riri socialiste, epoca purtînd, pe 
drept cuvint, numele ctitorului 
României moderne. In această 
perioadă de numai două dece
nii, prin înțeleaptă politică a 
partidului, inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de reparti
zare judicioasă, echilibrată a 
forțelor de producție, s-au aprins 
peste tot luminile industriali

zării socialiste moderne, solici- 
tind toate energiile umane, ri- 
dicînd la nouă civilizație toate 
localitățile țării. Iată, aceasta 
înseamnă politică creatoare, ști
ințifică, originală, aplicată la 
condițiile noastre specifice. Prin
cipiilor de șanse egale oferite 
pentru realizarea proprie a fie
cărei personalități umane potri
vit aptitudinilor Ii s-a asigu
rat bază economică temeinică, 
întrecerea oamenilor este acum 
pe tărîmul cunoașterii și al creș
terii neîncetate a competenței 
lor ca stăpini ai tării și ai pro
priului destin.

Argumentele pentru susține
rea afirmațiilor interlocutorului 
nostru? Le. găsim și în Gorj, 
meleag puternic dezvoltat în ul? 
timele. două decenii, ca bază 
energetică a> țării; unde,ș-'a des
fășurat discuția noastră, Și în 
Sălaj sau Harghita,. sau Boto
șani, Vaslui, Dolj sau Dîmbo
vița, peste tot unde modernele 
și puternicele platforme indus
triale gravitează în jurul loca
lităților urbane sau rurale re
născute din temelii.

„Epoca Ceaușescu* e, epocă 

fără egal în întreaga istorie a țării

Socialismul se clădește

cu oamenii, pentru oameni

Istoria înseamnă, In primul 
rînd, o complexă sinteză, stăpî- 
nind, ordonînd și explicînd, din 
perspectiva timpului, marșul 
impetuos al faptelor economice^ 
politice, sociale intr-o interde
pendență organică, dezvăluind 
energetica care pune în mișcare 
marile evenimente capabile să 
dea relief vieții contemporane. 
Din acest punct de vedere mo
mentul aniversar pe care-f săr
bătorim — patru decenii de la 
victoria împotriva fascismului 
— iradiază pentru conștiința ro
mânească semnificații, îmbrăți- 
șînd plenar întreaga noastră 
dezvoltare accelerată, pe drumul 
mereu în suiș al revoluției so
cialiste, în acel august de foc

din 1944. care a apropiat marea 
victorie împotriva fascismului 
cu cel puțin 200 de zile, ho- 
tărînd totodată început de nouă 
istorie socialistă pe pămintul 
românesc. Sinteza istorică lasă 
însă prea puțin loc in țesătura 
ei de date generalizatoare fac
torului uman concret care, prin 
însăși destinul lui nou, făurit 
conștient în acești patruzeci de 
ani de măreață epopee socialis
tă, are aceeași forță generaliza
toare, poate chiar mai convin
gătoare pentru înțelegerea pro
fundă, cuprinzătoare a saltului 
uriaș în universul noii noastre 
societăți.

Din sinteza istorică a acestor 
patruzeci de ani petrecuți de la

argat — copil dat la neamuri 
mai înstărite, pentru că acasă 
nu dovedeau cu hrana . noastră 
— dar argat în toată puterea 
cuvîntului. Neamurile mi-au 
fost stăpini aprigi. Ca mine au 
fost mulți, cu miile, cu zecile 
sau sutele de mii. Unii, ru- 
pînd-o cu argăția, au învățat 
carie pe șantierele naționale ale 
tineretului din perioada lui 1948, 
alții au intrat, firesc, în șco
lile care începuseră să pregă
tească cadrele pentru noua in
dustrie socialistă sau pentru 
agricultura noastră modernă. 
Eu am pornit-o, fugind de Ia 
stăpîn, în acei ani, ca vagone
tar în mină, am făcut liceul, 
apoi facultatea la Petroșani și 
iată-mă în Gorj, deschizînd 
mine noi într-un nou bazin mi
nier. Simplu 1

— Ar părea simplu, așa cum 
prezentați dumneavoastră lucru
rile, numai că...

Am avut prilejul, nu de mult, 
să poposim pe șantierul marii 
hidrocentrale de la Porțile de 
Fier II. Noul izvor energetic 
al țării se apropie) de cota lui 
finală. Dunărea a fost învinsă 
din nou. Privind uriașa și com
plexa construcție, urmărind 
munca migăloasă a montorilor 
la puternicele hidroagregate 
produse de industria noastră 
constructoare de mașini sau ad- 
mirînd complicatele mecanisme 
care dau viață ecluzelor — și 
acestea rod in întregime al in
dustriei noastre socialiste — 
gîndul ți se îndreaptă cu mîn- 
drie către geniul creator ro
mânesc, ilustrat și aici, ca peste 
tot în țară, de miinile harnice 
și de inteligența clasei noastre 
muncitoare. Și la acest vad al 
Dunării, înnobilat cu monumen
tul falnicei hidrocentrale, ca în 
atitea alte locuri răspîndite pe 
meleagul românesc, fortificînd

independența noastră econo
mică, în acele zile de august 
1944, zile de aprigă luptă cu 
dușmanul hitlerist, ostașii .și 
muncitorii înarmați au dat do
vadă de inalt spirit de jertfă 
pentru apărarea independenței 
și suveranității țării. Aici sau 
la Agigea, Ia Cernavodă, unde 
se ridică impresionante con
strucțiile ecluzelor monumen
talului obiectiv al Canalu
lui Dunăre — Marea Neagră ; 
sau la Călărași, unde curge nou 
izvor de oțel românesc; sau la 
Midia-Năvodari, una din noile 
cetăți ale chimiei românești ; 
6au Ia Timișoara, unde în noi 
uzine, în ultimele două decenii, 
prind chip concret roboți indus
triali ; sau pe platforma Electro
nicii .de la Pipera — peste tot 
s-au dat bătălii înverșunate cu 
ocupantul hitlerist. care se încă- 
pățîna să nu-și desfacă gheara 
hrăpăreață din glia româneas
că. Mărețele ctitorii de astăzi de 
pe vechile cîmpuri de luptă sînt 
însă victorii strălucitoare ale 
epocii celei mai bogate în îm
pliniri din întreaga existentă a 
tării, consfințind independența 
și suveranitatea depline ale tă
rii noastre, in întreaga lor com
plexitate.

— Datorăm toate aceste reali
zări de mare prestigiu, care prin 
ele insele sint dovada strălucită 
a împlinirii și depășirii cu mult 
a idealurilor de libertate și pro
gres ale înaintașilor — visul lor 
de mare noblețe — revoluționa
rului neînfricat, aflat mereu de 
veghe la cirma partidului și a 
tării, celui mai iubit fiu al po
porului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ne spunea Neculai 
Ciortan, șeful unei formații de 
dulgheri de la Porțile de Fier 
II. Gîndul lui este mereu la 
creșterea puterii de creație a tă
rii. Epoca Ceaușescu, prin tot ce 
reprezintă ea ca noi și mărețe 
ctitorii, prin marile deschideri 
spre viitor, prin mobilizarea tu

Fotomontaj de EUGEN DICHISEANU

turor energiilor umane la con
ducerea tării și la tot mai buna 
gospodărire a ei. în cadrul ce
lui mai original și cuprinzător 
sistem democratic, unic în felul 
său, se înscrie în istoria Româ
niei cu litere de aur. L-am in- 
timpinat adeseori pe șantierul 
nostru pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sosit în vizită de lu
cru in mijlocul muncitorilor — 
așa cum se petrec lucrurile, de 
altfel, de două decenii încoace 
pe oricare alt șantier sau în uzi
ne sau pe ogoare. învățăm me
reu din aceste intîlniri. din a- 
ceste consultări ce înseamnă 
răspunderea muncitorească și 
autoconducere, ce înseamnă 
competentă în acțiune și, mai 
cu seamă. învățăm cum să acțio
năm mereu in spirit revoluțio
nar. gîndind de la înălțimea pre
zentului cucerirea unor piscuri 
și mai înalte in viitor. îi simțim 
permanent umărul lingă umărul 
nostru și la bine și. mai ales, la 
greu, pentru că drumul nostru 
spre noi cuceriri socialiste nu 
este deloc neted, nu este ușor 
— de atitea ori a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu acest 
lucru — dar, ca revoluționari 
adevărați. găsim în noi înșine, 
de fiecare dată, forța și compe
tența necesare pentru a învinge 
și depăși greutățile. Sorbim a- 
ceastă forță și competență din 
încrederea profundă pe care o 
are in noi. in capacitatea noas
tră de creație secretarul gene
ral al partidului.

Unitatea — izvorul puternic

al cuceririlor noastre de azi

și de miine

Țara își are gîndurile în
dreptate, cu toată puterea, spre 
viitor. Milioanele de oameni ai 
muncii, ei. stâpinii propriului 
lor destin și ai destinului patriei

socialiste. își concentrează toate 
energiile, intreaga lor putere de 
creație pentru traducerea în via
tă a hotăririlbr celui de-al 
XIII-lea mare forum al comu

niștilor. Cuceririle de pînă acum 
trebuie sporite și consolidate 
prin dezvoltarea și mai puterni
că a forțelor de producție, a ba
zei tehnico-materiale. minuind 
cu și mai mare hotărîre factorii 
intensivi de creștere in toate do
meniile de actiyitate. Viitorul nu 
este o necunoscută pentru ei. Au 
învățat pe schelele construcțiilor 
marilor ctitorii ale acestor ultimi 
douăzeci de ani de împliniri so
cialiste strălucitoare cum să-i 
investigheze drumurile încă ne
cunoscute. cum să clădească în 
materia lui densă chipul și mai 
frumos, și mai prosper al Româ
niei. mîndră tară intre celelalte 
țări ale lumii.

— Argumentul hotăritor pen
tru izbinda planurilor noastre și 
mai cutezătoare in viitor îl con
stituie unitatea întregului nos
tru popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, ne de
clara Florea Crăciun, inginer- 

■șef al întreprinderii ..Rulmen
tul" din Alexandria. Toate 
succesele noastre de prestigiu 
sint rodul acestei unități. Uni
tatea a fost si primul pas vic
torios al revoluției din august 
1944. Partidul a reușit atunci să 
unească in jurul său toate for
țele progresiste, patriotice ale 
tării, întregul popor, conducin- 
du-1 la izbindă împotriva fascis
mului. izbinda insurecției arma
te de-atunci uimind întreaga 
lume, influențind puternic asu
pra mersului războiului într-un 
moment în care soarta lui nu 
era încă decisă. Cercetînd în
vățămintele istoriei de-atunci. 
trăind apoi clocotitorii ani ai 
construcției socialiste. încunu
nați de mărețe realizări si îm
pliniri. întregul nostru popor a 
înțeles temeinic, strîngindu-și 
permanent rîndurile in jurul 
partidului, că unitatea lui de 
nezdruncinat in făurirea idealu
lui comunist este condiția esen
țială a cuceririi viitorului tot 
mai luminos, mai bogat in 
roade. Avem foarte multe de 
realizat in viitorul care se află, 
de fapt. în pragul casei noastre.

Un amplu program de investiții 
in domeniul industriei, in lărgi
rea bazei energetice si de ma
terii prime, dezvoltarea in con
tinuare armonioasă și echilibrată 
a tuturor ramurilor economiei 
naționale, dezvoltarea puternică 
a științei și tehnicii, accelerind 
introducerea progresului tehnic, 
înfăptuirea noii revoluții agrare, 
care înseamnă de pe acum un 
nou mod de a trăi, a munci și a 
gindi intr-o ramură economică 
principală în care știinta. me
canizarea. chimizarea isi au rol 
de frunte, și așa mai departe, 
ne duc în zbor spre orizonturile 
anului 2000. Un zbor avintat. pș 
măsura mărețelor noastre suc
cese obținute în toți acești ani.

Da, iată ce reprezintă socia
lismul pentru un popor liber, 
strîns unit in jurul inimii sale 
de aur. Partidul Comunist 
Român, care-1 conduce din vic
torie in victorie spre comunism. 
Toate energiile umane si mate
riale sînt consacrate înfloririi 
patriei, victoriei depline a vii
torului de aur. comunist. O con
strucție măreață, o construcție 
a libertății și fericirii oameni
lor. o construcție a păcii, la a 
cărei apărare de norii grei ai 
holocaustului nuclear cheamă 
pasionat, fără odihnă, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. punind în 
strălucitoare lumină învățămin
tele atît de actuale și acum, la 
patru decenii distantă, desprin
se din marea victorie de la 9 
Mai 1945. Victorie care a fost 
posibilă înainte de .toate dato
rită unității popoarelor 'în lupta 
împotriva fascismului. Această 
unitate rămîne argumentul su
prem al viitorului de pace, de 
colaborare pașnică fructuoasă 
între toate popoarele lumii. Uni
tatea popoarelor — temelie a 
încrederii în viitorul care ne 
aparține și aparține, mai cu sea
mă. generațiilor care vin. Au 
dreptul la soarele lui cald, stră
lucitor.

Dionisie ȘINCAN
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URMĂM PARTIDUL, MAREA LUI CHEMARE 

ȘI-AȘA PRIN VEAC, NE OM ÎMPLINI SOLIA
Cum știm din păcate atît de bine, 

rănile celui de-al doilea război mon
dial. mai adinei si mai dureroase 
decît ale oricărei alte conflagrații, 
s-au cicatrizat greu. Dramele indivi
duale, ca și dramele colective, tribu
tul de sînge plătit, viețile jertfite 
și dăruite pe altarul luptei pentru 
eliberarea tării noastre, a Ungariei 
și a Cehoslovaciei, pînă la victoria 
finală asupra fascismului — sînt 
încă vii și azi în conștiința făurito
rilor acelor pagini de istorie, a fiilor 
și nepoților lor. în consonantă cu 
această realitate umană, cu starea 
de veghe a memoriei — fapt ce ex
primă solidaritatea artei românești 
cu realitățile ponorului pe care îl 
reprezintă, oglindirea luptei antifas
ciste a fost și rămîne o permanență 
a creației noastre contemporane. Vi
brantelor poeme antifasciste, roma
nelor și nuvelelor inspirate de oro
rile și suferința generate de război, 
dar mai ales de eroismul rezisten
tei și al luptei armate li s-au adău
gat din ce în ce mai numeroase și 
variate lucrări dramatice pe aceeași 
temă.

Și cum putea fi altfel ? Patriotis
mul. realismul reflectării si profun
zimea investigației umane — carac
teristici originare, fundamentale ale 
teatrului românesc s-au verificat și 
prin nedezmințita sensibilitate la fe
nomenul istoric — în raport cu fie
care din marile evenimente istorice 
ale poporului și cu semnificațiile co
mune pe care le conținea. Cel mai 
mare poet al neamului. Mihai Emi
nescu. își încearcă pana în dramă 
scriind piese ce evocau anii înte
meierii (direcție ce și-a găsit și azi 
continuatori). Marii clasici V. Alec
sandri, B. P. Hasdeu, Al. Davila, 
apoi Mihail Sorbul. Ion Luca. Victor 
Eftimiu. Camil Petrescu ș.a. au con
tribuit prin scrisul lor la configu
rarea epopeii dramatice naționale, 
surprinzînd epoci de răscruce si per
sonalități tutelare — ștafeta fiind pre
luată cu energie de autori contem
porani — să ne amintim de dramele 
istorice ale lui Horia Lovinescu, 
Paul Anghel. Valeriu Anania. Paul 
Everac. Mihnea Gheorghiu. D. R. 
Popescu. Marin Sorescu. Dan Tăr
chilă, Al. Sever ș.a. Răscoala lui 
Horea n-a avut ecou doar în folclor 
sau în proză, ci și în piesele con
temporane semnate de Al. Voitin ori 
Paul Everac și Mircea Vaida etc. 
Unirea din 1859 și războiul de la 
1877 au generat lucrări pline de pa
tos în epocă și mai ales cu prilejul 
centenarului Independenței (la auto
rii amintiți adăugîndu-se — prin lu
crări substanțiale — ” cele ale lui 
Mircea Bradu. Petru Vintilă etc.) ; 
ca și primul război mondial și 
Marea Unire din 1918 — surprinse 
și „comentate" în proză, prin pana 
unor talente de talia , lui Liviu Re-:, 
breanu. Camil Petrescu, .Cezar Pe- 

' trescu.
Estd probabil’că la începuturi (în- 

1947, ori în -1950,• cînd a ’fost' scrisă 
„Anii negri", urmată de „Pentru fe
ricirea poporului". în 1955 — ori 1959 
— cînd apăreau „Citadela sfărimată" 
și „Surorile Boga"). dramaturgii, ca 
și ceilalți confrați ai lor. nu aveau 
sentimentul că scriu literatură „isto
rică". Pagina glorioasă înscrisă nu de 
mult în cronica neamului reverbera 
puternic în actualitate. Urmările răz
boiului erau evidente în starea eco
nomiei și mai ales în cea a oame
nilor. ca si în „replicile" optimis
mului și speranței — în faptele re
construcției si fundamentării unei 
lumi noi. în strădaniile afirmării si 
atingerii unui alt ideal uman.

Dramaturgia (spre deosebire de 
film, cu alte posibilități în această 
privință) nu a surprins în primul 
rînd „exterioare" : scene de luptă, 
acțiuni propriu-zise (deși nici atari 
momente ori sugerări ale lor. mai 
apropiate de factura reportajului 
dramatic, nu lipsesc — nici din pie
sele lui Horia Lovinescu. nici din 
„Simfonia patetică" a lui Aurel

Baranga. nici din „Passacaglia" de 
Titus Popovici). Autorii dramatici au 
insistat asupra consecințelor derutei 
etice a adepților idealismului bur
ghez ori a victimelor ideologiei 
hitleriste. asupra urmărilor războ
iului (violentei, privațiunii de liber
tate, privațiunilor materiale etc.), ca 
și asupra mutațiilor și perspective
lor sociale și morale deschise prin 
victoria asupra fascismului. „Cita
dela sfărimată". „Surorile Boga" de 
Horia Lovinescu și. peste ani. „Casa 
care a fugit pe ușă" de Petru Vin- 
tilă — iată chiar titluri semnificînd 
efectele evenimentelor asupra acelei 
celule de bază care este familia. După 
cum temele frecvente ale „naufra
giului" ca și ale „curentului proas-

spectiva problematicii umane), a ca
racterizat foarte multe din piesele ce 
au evocat lupta în ilegalitate, acte 
de sabotare a mașinii de război ger
mane. exemplare fapte de dăruire 
pentru cauza libertății, instaurarea 
păcii și triumful comunismului. E- 
xemplele sint numeroase; incepind, 
de pildă, cu ..Anii negri", prin care 
Aurel Baranga consacra figura co
munistului Mihai Buznea și conti- 
nuînd cu „Oameni care tac" și „Oa
menii înving" de Al. Voitin, cu 
„Marele fluviu își adună apele" de 
Dan Tărchilă. cu „Bună noapte ne
chemată" de Al. Popescu. „O șansă 
pentru fiecare" de Radu F. Alexan
dru. „Covor oltenesc" de I. D. Sîrbu, 
„Valiza cu fluturi" de I. Naghiu și

timă inocentă, dar sigură și că pe
ricolul „ciumei verzi" se cere com
bătut. eradicat cu arma în mină 
(după modelul de acțiune al mun
citorului comunist adus in scenă). 
Realizind un admirabil personaj fe
minin. D. R. Popescu 
prin comunista Maria 
grădina de vară") nu

portretizează 
(„Piticul din 
doar un ad

mirabil portret al rezistentei la tor
turile și amenințările Siguranței, ci 
și chipul refuzului oricărui compro
mis. sacrificiul în numele unei idei

Eroii luptei antifasciste
- eroi pentru totdeauna
păt“ ce pătrunde în societate, o dată 
cu eroii comuniști sau combatanții 
activi împotriva armatei germane, 
ale aerului oxigenat care distruge 
relicvele burgheze și activează ger
menii vieții adevărate, ori tema „fu
gii" in lume (echivalînd cu o cu
noaștere a realităților, cu o impli
care în transformarea lor), prefigu
rează sensul devenirii istoriei.

De-a lungul anilor, tema războiu
lui, a rememorării și adîncirii sem
nificațiilor Iui, zugrăvirea dîrzeni- 
ei și amplorii luptei antifasciste 
au fost considerate mereu ca o ge
neroasă posibilitate a exprimării 
angajării politice a scriitorului, a re
cunoștinței acestuia pentru cei ce 
s-au jertfit, creînd astfel premise
le transformării revoluționare de 
azi.

Marea majoritate a pieselor inspi
rate de lupta antifascistă, din eve
nimentele celui de-al doilea război 
mondial relevă o privire de adînci- 
me asupra omului ca martor și 
făuritor al istoriei, insistînd îndeo
sebi asupra personalității com
plexe, bogăției sufletești, genero
zității eroilor comuniști, asupra res
ponsabilității de care au dat dova
dă. asupra măreției eroismului lor. 
Investigarea omenescului echiva
lînd. cum s-a mai spus, și cu o 
umanizare a politicului în plan li
terar (adică o aprofundare nuan
țată a ideației .politice din per-

alte piese semnate de Leonida Teo- 
. dorescu. Mihai Georgescu. Mircea 

Bradu. Radu Bădilă etc. în chip 
semnificativ, în foarte multe din a- 
ceste piese acțiunea se desfășoară în 
lunile, săptămînile sau chiar în ziua 
ce a precedat zorii luminoși ai lui 
23 August 1944.

Se cuvine observat că si evocă
rile evenimentelor luptei antifascis
te (asemenea celor ale altor momen
te importante din cronica neamului) 
au prilejuit multor dramaturgi me
ditații ce depășesc planul istoriei și 
angajează sfera problematicii mora
le și existențiale. Transfigurind un 
etos de mare noblețe, un umanism 
avînd rădăcini durabile în însăși 
tradiția și devenirea neamului nos
tru. o generoasă viziune asupra' lu
mii izvorite dintr-o mai veche și 
mai nouă experiență românească — 
aceste opere au si cele mai mari 
șanse în universalitate. Zugrăvind o- 
rorile războiului, bestialitatea prac
ticilor și mentalităților fasciste, fa
limentul idealismului burghez (în
truchipat de personajul german — 
profesor de filozofie). Titus Popovici 
propunea în „Passacaglia" o situa
ție revelatoare cu privire la atitu- 

■ dlnea intelectualului în fața isto
riei și a violentei. Prin destinul tra
gic al eroului său. Andrei, el ara
tă că retragerea, izolarea, fuga sînt 
forme iluzorii ale supraviețuirii, că 
ele transformă individul într-o vie-.

și chipul refuzului 
mis, sacrificiul în
— chiar dacă prețul este viata în
săși. Această dramă a lui D. R. Po
pescu oferă unul din cele mai bune 
modele ale felului în care împreju
rările luptei antifasciste și ale răz
boiului au generat și alimentat 
guroase drame ale opțiunii (pe 
renul relației dintre libertatea 
dividuală si necesitate istorică), 
crări bogate sub aspect reflexiv.

vibrant, 
politică.
concre- 
antifas- 
abordat

nalizind un mesaj limpede, 
de intransigentă morală si

Paralel cu aspectele mai 
te. mai directe ale luptei 
ciste. dramaturgia noastră a 
tot dintr-o intenție demistificatoare 
și o altă temă : aceea a surselor, 
formelor de manifestare, consecin
țelor sociale și morale ale fenome
nului fascismului (ca malformație 
politică) — odată cu denunțarea cri
minalității de tip fascist, a atroci
tăților. punîndu-se în evidentă me
canismele răspindirii psihologiei 
fasciste ; ale filozofiei haosului și 
distrugerii, tragedia umanității în 
derivă, exemplificată de cei ce au 
fost orbiți de minciunile și demen
ța hitleristă (Al. Sever — „înge
rul bătrân"). Dar și în aceste pie
se ' (aș spune — prin contrast) e- 
sențială rămîne vocea speranței, de
monstrația puterilor omului și ale 
omenirii de a se opune răului, for
țelor distrugerii. La rîndul lor. pa
rabolele dramatice ale lui Romulus 
Guga („Evul mediu întimplător" — 
mai ales) sau Horia Lovinescu („Pa
radisul"). fixînd „sisteme" și prac
tici ale umilirii și înjosirii omului, 
de tip fascist, previn asupra recru
descenței unor atari manifestări (fe
nomen de altfel sesizat în unele 
părți ale globului).

Permanentă a dramaturgiei post
belice, tema luptei antifasciste con
tinuă să rețină atenția scriitorilor din 
toate generațiile. Noi relatări, mărtu
rii, studii apărute în ultima vreme vor 
incita la crearea unor noi opere și 
totodată la diversificarea speciilor 
dramatice cultivate — de la cele de 
ficțiune artistică, in cheie realistă 
sau parabolică, la modalitățile tea- 
trului-reportaj și document, specii 
încă insuficient cultivate în drama
turgia română contemporană.

Ion Tarălungâ : „ÎNVINGĂTORII"

România-a patra tortă a coaliției antihitleriste
(Urmare din pag. I)

naționale, a

ÎN NEMURIRE

Și pentru Țara în hotare dace 
Ei se jertfiră iarăși la Cărei 
Făcînd o haltă tragică-n Moisei 
Scriind cu viața lor cuvîntul pace.

Ei nu plecau cu gind de cotropire 
De lingă plugul obîrșiei lor
Ei apărau ideea de popor
Și patria — drept cea dintîi iubire.

Cei ce muriră pentru nemurire 
La Grivița, la Plevna și Vidin 
Erau țărani ce-au singerat din plin 
Chemați de glasul Țării la oștire.

Natalia STANCU

Țărani iubindu-și neamul și moșia 
Purtau în cuget sabia lui Ștefan 
Și Alba lulia le era liman 
jn dialogul lor cu veșnicia.

Aveau în traiste așchii dintr-o roată 
Rămase de la Horea prin străbuni 
Hrisov aveau din facere de lumi 
Spre a deschide a Istoriei poartă

Cei ce muriră pentru nemurire 
Oriunde Țara i-a chemat să moară 
Ne-au dat drept legămînt și drept comoară 
Supremul vers : „A patriei cinstire

dențe și suveranității 
făuririi unei vieți noi. Totodată, prin 
întoarcerea armelor și angajarea 
României cu întregul ei potențial, 
alături de Uniunea Sovietică și aliați 
în războiul antifascist, s-a dat p pu
ternică lovitură planurilor strategice 
ale Germaniei hitleriste. Aceasta a 
dus la prăbușirea întregului front 
din sud, a deschis calea înaintării 
rapide a trupelor sovietice, a acce
lerat zdrobirea dispozitivului militar 
al Germaniei în această parte a Eu
ropei".

La chemarea țării, peste un milion 
de ostași, sprijiniți de formațiunile 
de luptă patriotice, de întregul po
por, au declanșat lupta împotriva 
forțelor Weh.rmachtului. determinînd 
astfel o schimbare substanțială în 
balanța de forțe a celor două tabere 
în conflict. îndeplinind misiunile 
trasate prin directiva operativă a 
Marelui Stat Major și a ordinelor 
date în noaptea de 23 spre 24 august, 
marile unități din interior au trecut 
Ia blocarea și lichidarea forțelor 
germane, cele aflate pe linia fron
tului, s-au îndreptat spre zonele de 
concentrare stabilite, deschizînd ast- 
fel linia fortificată Focșani — Nămo
loasa — Galați, aliniamentul pe care 
înaltul comandament german plani
ficase să oprească ofensiva forțelor 
fronturilor 2 și 3 ucrainene, iar Ar
mata 1 a realizat dispozitivul de aco
perire la nord și vest de Carpați. 
Pînă la 31 august, prin efortul tru
pelor române a fost eliberat un te
ritoriu de aproximativ 150 000 km 
pătrați, provocîndu-se inamicului 
pierderi ce se ridicau la 61 503 mili
tari scoși din luptă, 222 avioane, 438 
nave fluviale și maritime, impor
tante cantități de tehnică de luptă 
distruse sau capturate. Numai în 
citeva zile, linia de contact de la 
aripa de sud a frontului sovieto-ger- 
man a fost mutată cu 400—800 km 
spre vest, peste bariera naturală a 
Carpaților Meridionali, forțelor so
vietice deschizîndu-li-se linia Dună
rii, culoarul cel mai direct de pă
trundere militară din sud-est către 
centrul continentului. Totodată, dis
ponibilitățile economice ale Româ
niei au fost puse în întregime în 
slujba forțelor coaliției antihitleriste.

După lichidarea forțelor Wehr- 
machtului de pe teritoriul, la acea 
dată, aflat sub jurisdicție româneas
că și stăvilirea acțiunilor ofensive 
ale dușmanului în Podișul Transil
vaniei și cîmpia de vest a țării, for-

Istoria poporului român este 
istoria unei aprige și necontenite 
lupte pentru dreptate și libertate 
socială, pentru unitate și indepen
dență națională. Veacuri de-a rin- 
dul, poporul nostru a înfruntat cu 
bărbăție vitregia vremurilor care 
s-au abătut asupra lui, apărîndu-și 
ființa națională, pămintul strămo
șesc și neatîrnarea țării printr-o 
neinfricată luptă. Jertfele români
lor au fost multe, dureroase, dar ei 
au biruit întotdeauna pentru că 
dragostea de patrie le-a înflăcărat 
inimile, le-a dinamizat conștiințe
le, le-a dat tărie și încredere.

Cucerirea independenței naționa
le, în 1877, a reprezentat un 
moment de hotăritoare însemnă
tate istorică, mareînd o nouă 
etapă în destinul poporului român. 
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. dobîndirea independen
ței naționale, „plătită cu singe de 
ostașii și dorobanții români în re
dutele de la Smirdan, Plevna și 
Grivița, a deschis calea unor noi 
împliniri ale idealurilor de liber
tate și progres ale poporului 
român".

Parafrazîndu-1 pe Nicolae Băl- 
cescu, ce arăta cu deplină justețe 
că intre cauzele revoluției de la ' 
1848 nu trebuie căutate circumstan
țele de moment sau voința unui 
grup restrîns de oameni, ci expli
cația ei se află in cele „optsprezece 
veacuri de crude suferințe și de 
lucrare a poporului român asupra 
lui însuși", putem spune și noi că 
războiul de la 1877 „fu ocazia, iar 
nu cauza" împlinirii idealului pa
triotic al cuceririi independenței 
naționale. Ștergind „colbul de pe 
cronice bătrîne", cum spunea Emi- 
nescu, zăbovind cu privirea peste 
„zilele de aur a scripturilor româ
ne", întîlnim atitea și atitea emo
ționante mărturii care atestă că po
porul român n-a avut năzuință mai 
sfintă decît libertatea sa și a pa
triei sale. De la cei dintîi făuritori 
de slovă românească, la marii cti
tori ai literaturii noastre din seco
lul al XlX-lea și pină la cei mai 
reprezentativi autori din perioada 
contemporană, idealul independen
ței și suveranității naționale a fost 
perpetuat dc la generație la gene
rație, s-a afirmat ca o coordonată 
fundamentală a gîndirii și sensibi
lității scriitorilor rpmâni. Ideea de 
independență națională a fost for
mulată cu claritate și fermitate de 
Nicolae Bălcescu. Potrivit concep-

ției sale, urma ca, după revoluția 
din 1848, care avusese un prepon
derent caracter democratic și so
cial, poporul român să înfăptuiască 
o revoluție cu caracter național, 
prin care să cucerească unitatea și 
independența națională. în acest 
sens, în 1850 scria : „Ne rămîne 
să facem încă două revoluții. O 
revoluție pentru unitatea națională 
și mai tîrziu alta pentru indepen
dența națională, ca astfel națiunea 
să reintre în plenitudinea dreptu
rilor sale naturale".

Mihail Kogălniceanu, care parti
cipase activ la revoluția din 1848 și 
fusese unul dintre principalii făuri
tori ai Uniunii Principatelor Româ-

tîrziu, în memoriile sale din volu
mul Zile trăite, apărut în 1903, con
semna : „întreg poporul, aș putea 
zice, a făcut cu dărnicie jertfe de 
avere și de singe pentru sfînta 
cauză a țării, și niciodată inima sa 
n-a bătut mai cu putere ca în 
acele zile de deșteptare a strămo
șeștii vitejii... Cind. după atitea 
secole de amorțire, ne trezim deo
dată tot atît de' vrednici la luptă 
ca și străbunii de la care am moș
tenit țara, morții în această luptă 
vitejească nu pot să ne inspire 
decît mindrie și, plingîndu-i, tre
buie să-i glorificăm".

în timpul războiului de indepen
dență, toți scriitorii români, în

pururea în vigoare", Iar „tradiția ei 
și încercările de a o restitui n-au 
încetat nicicînd".

O vie emoție au produs și pro
duc și acum poeziile lui loan Ne- 
nițescu, care a luat parte activă la 
războiul de independență, ca ofițer, 
în cadrul regimentului 13 de do
robanți, căruia i-a revenit misiunea 
de onoare de a intra primul în foc, 
la 27 august 1877, deschizînd lupta 
armatei române împotriva oștilor 
otomane, comasate în crîncenele 
redute de dincolo de Dunăre. Ge
nerații întregi au intonat și into
nează încă versurile sale de 
călduros omagiu adus eroismului și 
demnității naționale a poporului

PERMANENTA UNUI IDEAL
/

ne, in 1859. a avut inălțătoarea mi
siune și satisfacție patriotică să 
vestească țării și lumii întregi, in 
memorabila ședință a Adunării 
deputaților. din 9 mai 1877: „Sîntem 
independenți, sîntem națiune de 
sine stătătoare !“. Cunoscutele po
ezii ale lui Vasile Alecsandri, din 
volumul Ostașii noștri, dintre care 
amintim „Peneș Curcanul", „Ser
gentul". „Hora de la Plevna", „Hora 
de la Grivița", nu sînt poezii de 
conveniență, ocazionale, ci sînt ex
presia unei superioare conștiințe 
artistice, sînt un reflex liric al ati
tudinii sale civice. Elocvente sînt 
aceste rînduri adresate unui prie
ten, la 22 octombrie 1877 : „Româ
nul lăsînd plugul la cîmp și apucînd 
arma ruginită de patru veacuri, a 
pășit semeț în fața morței, a dat 
Ia dușman cu bărbăție și a șters 
rugina de pe armă în pieptul ce-i 
aținea calea. Plugarul blind s-a 
transformat într-o clipă și prin 
avîntul său de vitejie a știut să 
schimbe 
curcan, 
De-acum 
amicilor
văzut visul cu ochii ; nu mai pot 
vedea nimic mai frumos". In re
vista „Convorbiri literare" din 1877. 
N. Gane publică nuvela Andrei 
Florea Curcanul, inspirată de erois
mul ostașilor români din timpul 
războiului de independență, iar mai

porecla glumeață de 
intr-un titlu glorios... 
mă pot duce pe arena 
mei dispăruți ; mi-am

cepînd cu Mlhai Eminescu, Vasile 
Alecsandri, I.L. Caragiale, loan 
Slavici, B. P. Hasdeu, Al. Ma- 
cedonski, Al. Odobescu și pînă la 
cei cu mai modeste resurse artis
tice. s-au 
scrieri în pico
articole și conferințe, 
prezență
evenimentelor. Fiecare în parte și-a 
exteriorizat într-un mod propriu 
ideile și sentimentele de care era 
animat, potrivit cu talentul și 
mijloacele de expresie artistică 
specifice, însă toți au fost unanimi 
în afirmarea acelorași sublime 
idealuri patriotice și naționale. Po
trivit adevărului istoric, Eminescu 
nu putea accepta ideea că iniție
rea și dobîndirea independenței na
ționale erau meritul exclusiv al gu
vernului liberal din acel timp. în 
articolul Independența, apărut în 
Timpul din 14 februarie 1880, ase
menea lui Nicolae Bălcescu, Emi
nescu sublinia în mod pregnant, cu 
profundă dreptate, că independen
ța națională „e sursa vieții noastre 
istorice". Iar in articolul Indepen
dența română. publicat în 
Timpul din 19 februarie 1880, 
Eminescu demonstra că idealul in
dependenței naționale venea din 
vechime, fiind propriu poporului 
român în fiecare etapă din dez
voltarea sa istorică. Neatîrnarea, 
sublinia poetul, a fost „ca drept

străduit, prin versuri, 
proză, piese de teatru, 

' ., să aibă o 
activă în desfășurarea

român, din poezia „Pui de lei" : 
„Eroi au fost, eroi sînt încă, / Și-or 
fi în neamul românesc, / Căci rupți 
sunt ca din tare stincă / Românii 
orișiunde cresc...*

Urmărind istoria poporului român 
în momentele ei majore, din înde
părtatele vremuri ale înfruntării 
dintre daci și romani și pînă la cele 
mai apropiate evenimente ale epo
cii în care a trăit, George Coșbuc 
a consacrat multe pagini războiu
lui pentru cucerirea independenței 
naționale. în poezii ca „O scrisoare 
de la Muselim-Selo", „Povestea 
căprarului", „Trei Doamne și toți 
trei". „Pe dealul Plevnei". „Coloa
na de atac", „Dorobanțul", 
șanțuri". „Cîntecul redutei" 
altele. George Coșbuc a 
grăvit atît încleștarea luptei, cît și 
admirabilele însușiri de care au dat 
dovadă ostașii români. In poezia 
„La Smîrdan" demonstrează că 
ostașii români au știut să se ridice 
la înălțimea pildei strămoșilor lor, 
să fie demni continuatori ai oșteni
lor lui Mihai Viteazul și Ștefan cel 
Mare și totodată să dea viitorului 
țării garanția morală că românii 
vor ști întotdeauna să-i apere liber
tatea : „La Smîrdan de-un gînd cu 
toții / Fost-am braț pustiitor, / Și 
murind au dat nepoții / Mina cu 
strămoșii lor / N-ai avut mai buni 
tu. bane. / La Călugăreni în văi. /

„în 
si 

zu-

Iar la Racova, Ștefane, / Nu-ți erau 
mai buni ai tăi".

Ecourile cuceririi independenței 
naționale s-au-răsfrînt cu plenitu
dine în operele scriitorilor români. 
La loc de frunte se situează evo
cările în proză ale lui George 
Coșbuc, romanul în război de Dui- 
liu Zamfirescu, Povestirile din 
război ale lui Mihail Sadoveanu, 
schițele lui Emil Gîrleanu din vo
lumul 1877, apoi rememorările lui 
Jean Bart, consemnările lui Gala 
Galaction din romanul Papucii Iui 
Mahmud.

Continuînd și îmbogățind cu noi 
sensuri tradițiile luminoase ale cla
sicilor, scriitorii contemporani au 
evocat în pagini pline de vibrație 
patriotică momentul istoric al cu
ceririi independenței naționale, 
figurile nemuritoare ale celor care 
au luptat cu vitejie pentru liberta
tea pămîntului strămoșesc. Scriito
rii de azi au dat expresie senti
mentelor de înaltă dragoste și re
cunoștință pe care poporul român 
le poartă în inima sa față de eroii 
națiunii, perpetuîndu-le năzuințele 
și pildele jertfei patriotice, în noile 
condiții istorice, în opera măreață 
de edificare a societății socialiste. 
Amintim poeziile Eroii de Al. An- 
drițoiu, Să ai o țară de Ion Brad, 
Pc dealul Plevnei de Victor Tul
bure, Atacul de Ia Smîrdan de 
Radu Boureanu, Strămoșii de 
Mihail Crama etc. în anii noștri, 
literatura română s-a îmbogățit cu 
cele mai valoroase creații epice 
închinate luptei poporului român 
pentru cucerirea independenței na
ționale, cum sint Plecat-am nouă 
din Vaslui de Nicolae Tăutu, ampla 
frescă a lui Paul Anghel Zăpezile 
de acum un veac, evocarea lui Pe
tru Vintilă, Șoimii au trecut Dună- , 
rea. romanul Lumea cea mare de 
Dan Mutașcu ș.a.

Parcurgînd mărturiile literare 
care au menținut mereu vie amin
tirea eroicelor și glorioaselor lupte 
pentru cucerirea independenței na
ționale, avem permanent în minte 
îndemnul ce ni l-a transmis Nicolae 
Bălcescu : „Moștenitori ai drepturi
lor pentru păstrarea cărora părinții 
noștri au luptat atîta în veacurile 
trecute, fie ca aducerea aminte a 
acelor timpuri eroice să deștepte 
în noi sentimentul datorinței ce 
avem d-a păstra și d-a mări pentru 
viitorime această prețioasă moște
nire".

Teodor VArgOLICI

tele române, împreună 
sovietice — care s-au 
nestingherite în capul de . 
de armatele 1 și 4 române — au 
trecut la ofensiva pentru eliberarea 
părții de nord-vest a țării, aflată sub 
ocupația hitleristo-horthy.stă. 
acele momente de grea încercare, 
tregul popor a fost mobilizat 
luptă, un rol însemnat avihdu-1 
flăcăratele chemări, pătrunse de 
profund spirit patriotic ale partidu
lui nostru comunist, care au găsit un 
amplu ecou în rindurile maselor 
largi populare și ale armatei româ
ne. „Luptați într-un război drept, 
război de eliberare (...) —• se arăta 
în manifestul C.C. al P.C.R. către 
armată din 4 septembrie 1944. între
gul popor român înconjoară cu dra
goste lupta voastră plină de elan și 
jertfă, căci lupta voastră este lupta 
întregului popor pentru libertate, 
independență și o viață mai bună".

înscriind pagini de eroism legen
dar, ostașii români, însuflețiți de un 
profund patriotism, de dorința de a 
vedea cit mai repede întregul teri
toriu al țării eliberat, au înfrînt pas 
cu pas rezistentele opuse de forțele 
hitleriste și horthyste de pe Mureș 
și Arieș, de pe Someș și de pe Cri- 
șuri, de la Cluj, Oradea, Arad și 
Timișoara, din munții Mezeș și Fă
get ; la 25 octombrie 1944, forțele 
române și sovietice au depășit și 
ultimele porțiuni ale frontierei de 
nord-vest a României, inamicul 
fiind izgonit din zonele Satu Mare’ 
și Cărei. Astfel, se punea capăt 
pentru totdeauna odiosului dictat de 
ia Viena, prin care partea de nord- 
vest a României fusese smulsă din 
trupul tării și predată Ungariei 
horthyste.

La vestea eliberării întregului te
ritoriu național de sub . 
străină, în întreaga tară au 
manifestații entuziaste ale 
lui. Ordinul de zi dat pe 
la 26 octombrie 1944, se făcea ecoul 
sentimentelor pe care le nutrea în
tregul popor român. „După 4 ani 
de cumplită suferință și împilare 
(...), stindardul libertății și drepturi
lor noastre nepieritoare îmbracă azi 
în sărbătoare orașele și satele pîn- 
gărite de urgia uzurpatorilor".

Pentru eliberarea părții de nord- 
vest a României au luptat 28 de di
vizii românești, Corpul aerian și 
alte unități române, totalizînd circa 
270 000 de militari, din care au că
zut morți, răniți și dispăruți aproa
pe 50 000.

Operațiunile armatei române pe 
teritoriul Ungariei s-au desfășurat, 
alături de forțele aliate sovietice, în 
intervalul 8 octombrie 1944—15 ia
nuarie 1945, în focarele unor bătălii 
de mare importanță pentru evoluția 
confruntărilor din zonă. Ostașii ro
mâni, încadrați in 17 divizii de in
fanterie și cavalerie, un corp aerian, 
două brigăzi de artilerie antiaeriană, 
o brigadă de căi ferate și în nume
roase ale unități și formațiuni, au 
luat parte la luptele grele de la De
brețin, de pe Tisa mijlocie, de la 
Miskolc și Budapesta, din munții 
Biikk, Hegyălja și Mâtra. Efectivele 
trupelor române s-au ridicat, în a- 
ceastă perioadă, la 210 000 oameni, 
pierderile cifrîndu-se 
de morți, răniți și 
decurs de peste trei 
crâncene, pe vreme 
condiții atmosferice 
române au cucerit trei masive mun
toase, au forțat patru cursuri de 
apă, au eliberat 1 237 de localități, 
dintre care 14 orașe, au provocat 
inamicului pierderi care se cifrează 
la 21 045 de prizonieri, peste 9 700 de 
morți, numeroși răniți și au capturat 
o însemnată cantitate de tehnică de 
luptă.

Pătrunzînd pe teritoriul Ceho
slovaciei, armata română a acționat 
în continuare alături de armata so
vietică în operațiile desfășurate în 
perioada 18 decembrie 1944—12 mai 
1945. Obligate să acționeze în condi
ții deosebit de grele — teren pu
ternic frămîntat și împădurit, zăpa
dă abundentă și viscole puternice, 
lipsa căilor de comunicații, lucrări 
de fortificații executate din timp de 
inamic — marile unități române 
și-au îndeplinit cu cinste misiunile 
de luptă probînd priceperea, capaci
tatea cadrelor de comandament, re
zistența fizică și eroismul ostașilor, 
înfrîngînd cu tenacitate greutățile, 
înverșunarea cu care rezista inami
cul. armata română a pătruns peste 
400 km în adîncimea dispozitivului 
dușman — pe un front de o anver
gură de 80—130 km — traversînd 10 
masive muntoase. forțînd patru 
cursuri de apă. eliberînd 1 722 loca
lități. intre care 31 orașe. La opera
țiunile de pe teritoriul Cehoslovaciei 
au participat 248 430 militari români, 
din rindurile cărora s-au jertfit 
66 495. reprezentînd peste 25 la sută 
din totalul efectivelor angajate.

Aproximativ 2 000 de militari ro
mâni din Regimentul 2 care de luptă 
și-au adus contribuția la eliberarea 
părții de nord-est a Austriei. Ei au 
înfrînt inamicul în lupte grele des
fășurate la Hohenruppersdorf. Mis
telbach, Zisterdorf, Poysdorf și alte
le. Totodată, formațiuni specializate 
ale armatei române au lucrat efi-
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nice. De la Marea 
cadrilaterul boem, în cele 263 de zile 
ale participării României la războiul 
antifascist, pe un parcurs de circa 
1 700 km, armata română a eliberat 
peste 200 000 km pătrați de sub.stă- 
pînirea inamică (în România, Unga
ria, Cehoslovacia și Austria). A tra
versat prin lupte grele circa 20 .ma
sive muntoase, a forțat sau a trecut 
12 cursuri de apă și, după finaliza
rea victorioasă a insurecției, a eli
berat 3 831 localități, intre care 53 de 
orașe. Ostașii româhi au provocat 
inamicului mari pierderi în personal 
— 117 798 prizonieri și 18 731 morți 
găsiți pe teren — care echivalează 
cu circa 15 divizii de „control" ale 
Wehrmachtului.

In intervalul 
rist, România a 
tari economice 
Echivalentul in 
economic de război atinge fabuloasa 
sumă de 1 120 000 000 dolari (valută 
1938), ceea ce înseamnă de 4 ori bu
getul României pe exercițiul finan
ciar 1937—1938.

Contribuția României la victoria 
din mai 1945 s-a bucurat de o largă 
recunoaștere internațională. Nume
roase foruri statale, oficialități, per
sonalități politice și militare din di
verse țări ale lumii au exprimat 
opinii favorabile privind rolul avut 
de România, de armata română & 
grăbirea deznodămîntului războiului 
mondial, în înfringerea fascismului 
internațional.

Astfel, decretul Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. din 6 iulie 
1945, care a conferit șefului statului 
.român cea mai înaltă decorație de 
război sovietică, ordinul „Victoria", 
a subliniat însemnătatea remarcabilă 
a contribuției României la victorie : 
„Pentru actul curajos al cotiturii hb- 
tărîte a politicii României spre 
ruptura cu Germania hitleristă și 
alierea cu Națiunile Unite. în clipa 
cind încă nu se precizase clar înfrin
gerea Germaniei (...)“. Trebuie men
ționat că guvernul sovietic a mai 
acordat această înaltă distincție doar 
unor mari personalități din statele 
aliate, și anume : generalul american 
D. Eisenhower, feldmareșalul brita
nic B.L. Montgomery, mareșalul iu
goslav I.B. Tito și mareșalul polonez 
M. Rola-Zymerski.

In Anglia, atit primul ministru, W. 
Churchill, cît și ministrul de exter
ne, A. Eden, au făcut remarci elo
gioase, inclusiv în parlament, privind 
contribuția României la victorie. în 
parlamentul britanic s-a apreciat, în 
ianuarie 1945, că România s-a situat 
pe locul al patrulea (după U.R.S.S., 
S.U.A. și Anglia).

Postul de radio oficial american a 
transmis la 9 februarie 1945 un co
mentariu semnificativ privind apor
tul țării noastre la lupta contra fas
cismului: „Participarea activă a celor 
14 divizii românești la operațiunile 
militare din Ungaria și Cehoslovacia, 
ca și actul de la 23 August 1944 au 
constituit un ajutor substanțial pen
tru aliați. Cînd se va scrie istoria, 
actul de la 23 August va fi consem
nat ca un factor important în des
fășurarea acestui război". Iar la 13 
ianuarie 1946 postul de radio Paris 
a transmis un comentariu în care se 
spunea : „Franța socotește că Româ
nia a adus prin contribuția ei o 
scurtare a războiului cu cel puțin 6 
luni".

La 13 august 1946, șeful delegației 
Cehoslovaciei, J. Masaryk, a arătat 
că „România a acordat ajutor po
porului cehoslovac în clipele cele 
mai grele ale luptei sale împotriva 
cotropitorilor fasciști". V.M. Molotov, 
ministrul de externe sovietic, șeful 
delegației U.R.S.S. la Conferința de 
pace, a afirmat că România „îm
preună cu trupele aliate (...) a în
ceput lupta pentru înfringerea lui 
Hitler, a făcut sacrificii considerabi
le în această luptă și noi toți recu
noaștem serviciile aduse de poporul 
român acestei cauze".

Asemenea aprecieri, făcute în 
timpul desfășurării războiului an
tihitlerist sau în perioada imediat 
următoare victoriei, sînt edificatoare 
recunoașteri ale contribuției marcan
te a armatei române, a întregului 
nostru popor — care prin munca și 
eforturile, sale s-a ridicat la înăl
țimea eroismului ostașilor de pe 
front — la obținerea Victoriei, ale 
faptului că, prin aportul său militar, 
economic și uman. România s-a si
tuat pe locul al patrulea în cadrul 
coaliției antihitleriste. Iar aceasta îi 
dă cu dreptate temei nu numai să 
privească cu firească mîndrie glo
rioasa epopee a participării sale la 
înfringerea fascismului, ci și să-și 
ridice azi cu autoritate glasul, che- 
mînd la vigilență și luptă împotriva 
oricăror încercări de reînviere a fas
cismului, la acțiune hotărîtă, unită 
pentru apărarea păcii, pentru dezar
mare. pentru ca omenirea să nu fie 
amenințată de spectrul unei confla
grații pustiitoare.

Austriei.

n-au fost zadâr- 
Neagră pînă în

războiului antihitle- 
trebuit să facă efor- 
deosebit de mari, 
dolari al efortului

General-Iocotenent 
dr. Iile CEAUȘESCU
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CA UN LUCEAFĂR SCLIPITOR IN ZARE, 

DE-A PURURI SĂ-NFLOREASCĂ ROMÂNIA
EXPOZIȚIA DE CARTE DEDICATA ANIVERSARII 

A 40 DE ANI DE EA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI 
SI SĂRBĂTORIRII „ZILEI INDEPENDENTEI ROMÂNIEI"

„Sintem independenți, 
sintem națiune de sine stă-, 
tătoare..., sintem o națiune 
liberă și independentă". 
Cadența solemnă a acestor 
vorbe rostite de Mihail
Kogălniceanu în ziua de 9 
mai 1877 la Sesiunea extra
ordinară a Adunării depu- 
tatilor care proclama inde
pendenta de stat a Româ
niei au răsunat, atunci și 
peste ani. la unison cu 
adincul iubirii de tară a 
tuturor patrioților adevă- 
rați. Un alt 9 mai, decisiv 
pentru independenta și vii
torul întregii țări — 9 mai 
19'45 — a marcat începutul 
unor ample și profunde 
transformări revoluționare, 
între aceste două momente 
hotăritoare pentru istoria 
națională un admirabil arc 
peste timp ; peste un timp 
în care istoria tării și-a 
împlinit mersul implacabil 
spre marile realizări ale' 
epocii contemporane. Căci 
istoria ultimelor patru de
cenii de muncă liberă, con

i’' structivă; irîcuniinată de 
atîtea succese pe toate pla
nurile vieții economice, so
ciale,. politici?, culturale se 
integrează în ampla dina
mică a luptei pentru liber
tate națională și socială 
care, veacuri . de-a rîndul. 
a animat întregul nostru 
popor. Secvențele- acestei 
glorioase epopei naționale, 
prezenta lor constantă în 
conștiința oamenilor a con
stituit un necontenit izvor 
de forță. Pentru creatori 
existenta acestei epopei na
ționale a însemnat prilejul 
de a demonstra cu strălu

cire faptul că trecutul tră
iește în prezent prin . sem
nificațiile lui nepieritoare ; 
că întimplările de glorie 
ale istoriei- nu reprezintă 
timp uitat, ci un timp veș
nic prezent în conștiințe. 
Este de altfel o idee sinte
tic exprimată de realitatea 
unei întregi expoziții (să
lile Dalles) menite să oma
gieze împlinirea celor 40 
de ani de la victoria asu
pra fascismului și să săr
bătorească Ziua indepen
dentei României. Lucrări 
ale unor înaintași — mar
tori ai evenimentelor, ilus
trează cit se poate de con
vingător faptul că arta a 
fost și este un martor. Un 
martor al faptelor deose
bite : un martor obiectiv 
exprimînd subiectivitatea 
inerent angajată a artistu
lui ; un martor sensibil la 
expresivitatea umanului. 
Unul din exemplele cele 
mai convingătoare în aceas
tă privință este marele Gri- 
gorescu — martor și parti
cipant ăl războiului de in
dependentă. O atestă suflul 
eroic al binecunoscutei 
■pînze „Atacul de la Smîr- 
dan“ — care opt ani după 

-cucerirea independentei-stă
tea mărturie unuia din mo
mentele cruciale ale isto
riei noastre — dar și nu
meroasele schite luate „pe 
viu". Mărturii ale contem
poranilor, fragmente de 
scrisori, unele relatări ale 
presei atestă participarea 
pictorului la principalele 
etape ale luptelor.- De Ia 
cartierul general la tabăi;a 
de lingă Calafat, iar de

aici pînă la Nicopole sau 
Corabia, pictorul călătorea 
neobosit într-o droșcă tra
să de trei cai mici. Privea 
și schița, făcea crochiuri și 
eboșa viitoare lucrări aflin- 
du-se de multe ori. după 
cum preciza unul din co
respondenții de război. „în 
bătaia gloanțelor". Nu 
doar lucrările, dar atitudi
nea lui Grigorescu însuși 
nu pot fi înțelese în afara 
timpului său, cu toată în
cărcătura de legendă și 
judecată angajată a vremii, 
tot așa cum. ținînd seama 
de contextul istoric concret 
în care au fost create, tre
buie privite și apreciate 
lucrările unei întregi gene
rații de creatori — cei care 
au trăit efectiv momentele 
victoriei dobîndite cu zbu
cium și singe acum patru 
decenii.

Momente ale luptelor 
care au premers acestei 
victorii, aspecte ale activi
tății eroice duse în ilegali
tate de partid, momente 
semnificative ale artei mi
litante interbelice punctea- 

■ za de altfel sugestiv ac
tuala selecție. „13 Decem
brie 1918“ de Al. Ciucu- 
rencu. „Tipografia ilegală" 
de Ștefan Szonyi, momen
tul 23 August evocat de nu
meroși creatori, printre care 
Eugen Popa. Spiru Chinti- 
lă. Marcel Chirnoagă. 
Gh. Ivancenco. Marius Ci- 
lievici. V. Dobrian. Vasile 
Celmare. Iulian Olariu, 
Victor Rusu Ciobanu. sînt 
doar cîteva exemple care 
atrag atenția asupra cali
tății de artist-cetățean. de

artist-militant, conștient de 
răspunderea . ce-i revine în 
complexul vieții cultural- 
artistice. Există în aceste 
lucrări, situate în conti
nuitatea tradiției interbe
lice a artei românești, de a 
reflecta evenimente și rea
lități politico-sociale defini
torii. o bucurie a comuni
cării. o căldură a vibrației 
patriotice capabile să cu
prindă în spațiul imaginii 
artistice noi experiențe 
trăite.

Mărturie a unei intense 
și polivalente receptivități, 
multe lucrări de pictură, 
sculptură sau grafică crea
te de artiști contemporani 
s-au oprit asupra eveni
mentelor trecutului privite 
ca tot atîtea ferestre spre 
aspirațiile și lupta dintot- 
deauna a poporului. Sînt 
exemplare ale unor opțiuni 
morale în aprecierea fapte
lor istoriei, imagini de o 
elocventă, intens expresivă 
simplitate. Animați de un 
generos patriotism, artiști 
dintre cei mai cunoscuți și 
apreciați ai actualului mo
ment creator au marcat în 
lucrările lor tot atîtea eta
pe ale unor lupte care au 
dus la momentul istoric , de 
o deosebită semnificație 
pentru poporul român care 
a însemnat victoria împo
triva fascismului. Este o 
victorie care reprezintă nu 
numai-un eveniment deo
sebit, ci în primul rînd 
simbolul superbei cutezan
țe cu care s-a pornit la 
conturarea dimensiunilor 
îndrăznețe ale viitorului 
tării. Acesta este și sensul

numeroaselor monumente 
ridicate pretutindeni pe te
ritoriul ■ României, monu
mente menite să păstreze 
peste ani amintirea erois
mului. a jertfei. și izbinzii 
în lupta pentru o cauză 
dreaptă, pentru socialism.

Gîndirea avintată care a 
îndrumat lupta de secole a 
poporului împotriva ne
dreptăților a deschis azi 
perspective mărețe dezvol
tării țării. Sînt perspective 
fundamentate pe cunoaș
terea plenară a realităților, 
pe nestrămutata convinge
re că toate visurile sînt 
posibile. Transpuse in ima
gine artistică, marile reali
zări de astăzi obținute de 
întregul nostru popor, sub 
conducerea partidului, a 
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceausescu, 
impun cu pregnanta e- 
xemplului concret un ade
văr fundamental. Acela că 
în condițiile contempo
raneității noastre imaginea 
artistică nu mai poate fi o 
intimă referire la un frag
ment din realitate. Ea poa
te si trebuie să devină din 

~ ce’m'^e^rBăi mult urTȚfâr^ 
ticipant direct la efortul 
general de edificare a noii 
societăți. Un participant cu 
mijloace și obiective spe
cifice, care asigură alături 
de factorii de perfecționare 
a condițiilor vieții mate
riale. elementele perfec
țiunii pe plan spiritual și 
moral spre care tinde so
cialismul.

Marina PREUTU

La Biblioteca centrală universi
tară din București s-a deschis, 
miercuri, o expoziție de carte dedi
cată aniversării a 40 de ani de la 
victoria asupra fascismului și sărbă
toririi Zilei independentei României, 
organizată sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

La festivitatea de deschidere au 
participat tovarășii Petru Enache. 
Suzana Gâdea, Ion Teoreanu, mi
nistrul educației și învățămîntului. 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai vieții culturale, un nu
meros public.

Cuvîntul inaugural a fost rostit 
de Mihai Dulea. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

In cadrul expoziției, care reunește 
600 din cele mai reprezentative apa
riții editoriale, un loc distinct 11 
ocupă opera teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, purtînd pecetea puternicei 
sale personalități, a gîndirii sale re
voluționare, cutezătoare si originale, 
strălucită întruchipare a concepției 
materialist-dialectice și istorice crea
toare, în condițiile specifice ale tării 
și epocii noastre.

în expoziție sînt prezentate lu
crări de mare valoare științifică 
consacrate cunoașterii și aprofundării 
trecutului istoric al poporului nos
tru. luptei sale milenare pentru li
bertate. neatirnare și un viitor . mai

bun. Cărțile expuse pun în lumină 
rolul istoric al partidului clasei noas
tre muncitoare în unirea tuturor 
forțelor naționale, democratice, pa
triotice. revoluționare. în conducerea 
luptei pentru dreptate socială si na
țională. împotriva fascismului și 
războiului, pentru salvgardarea inde
pendentei. suveranității și integrității 
patriei.

Lucrările prezentate în expoziție 
redau tabloul impresionant al marilor 
realizări obținute, sub conducerea 
P.C.R.. in anii construcției socialiste, 
și cu deosebire în cele două decenii 
care au trecut de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, care a 
deschis perioada cea mai tumultuoasă 
și mai bogată în realizări din istoria 
României, perioadă ce a intrat în 
conștiința poporului nostru ca „Epoca 
Ceaușescu".

Exponatele pun în lumină pu
ternica dezvoltare pe care au 
cunoscut-o. în această perioadă, ști
ința. învătămîntul. cultura și arta, 
care, sub directa îndrumare a to
varășei academician doctor inginer, 
Elena Ceaușescu. remarcabil om! 
politic și de. stat, eminent om de 
știință, iși aduc din plin .contribuția 
la îmbogățirea cu noi valori a te
zaurului spiritualității românești, la 
înfăptuirea obiectivelor complexe ale 
Programului partidului nostru de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

(Agerpres)

Idealuri 
supreme, 
victorii 
supreme

(Urmare din pag. I)

Alte manifestări
* La casele de cultură, cluburile 

muncitorești și căminele culturale 
din Abrud, Blaj, Cugir, Ocna Mureș, 
Baia de Arieș, Horea, Vadu Moților, 
Șugag, Lupșa și din alte localități 
ale județului Alba au fost organi
zate simpozioane și au fost prezen
tate expuneri cu tema „Ziua de 9 
Mai — luminoasă pagină din istoria 
națională în lupta de veacuri a po
porului român pentru libertate și in
dependență", „Contribuția României 
la victoria asupra fascismului", „Po
litica României socialiste în slujba 
cauzei păcii, colaborării și indepen
denței popoarelor", la care au luat 
parte numeroși oameni ai muncii.-. 
La rîndul lor, cooperatorii din 
Ighiu și Cricău au participat la evo- 

-earea . istorică intitulată „Cetăți ale 
statorniciei neamului", urmată de un 
recital de muzică și poezie.

S Zilei de 9 Mai îi sînt dedicate 
in județul Hunedoara numeroase 
manifestări politico-educative și cul- 
tural-artistice. Sub genericul „40 de 
ani de la victoria asupra fascismu
lui", la așezămintele de cultură din 
Deva, Hunedoara, Petroșani, Blajeni, 
Gurabarza, Totești, din alte așezări 
Urbane și rurale au avut Ioc simpo
zioane, expuneri, dezbateri și mese

rotunde care au evidențiat semnifi
cația istorică a victoriei asupra fas
cismului, contribuția României Ia 
războiul antihitlerist, lupta poporului 
român pentru unitate și independen
tă națională, subliniindu-se însemnă
tatea marilor transformări revoluțio
nare petrecute în viața social-politică 
a țării în anii socialismului.

9 în unități economice, în institu
ții social-culturale din județul Dolj 
au avut loc manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice dedicate 
zilei de 9 Mai. Astfel, întreprinde
rea aeronautică din Craiova a găz
duit simpozionul „Lupta poporului 
român pentru libertate și indepen
dență", iar Clubul „Electroputere" o 
acțiune similară cu ..tema „9 Mai 
1945—9 Mai 1985 — patru decenii de 
afirmare plenară a suveranității și 
independenței țării". La Universita
tea cultural-științifică din Craiova 
s-a desfășurat dezbaterea „Lupta 
pentru libertate socială, pentru uni
tate, independență și suveranitate 
națională — constantă a istoriei 
României" ; Casa armatei din același 
municipiu a fost gazda simpozionu
lui „Lupta poporului român împo
triva fascismului și reflectarea aces
teia în literatura română".

-GLORIE EROILOR

Vă văd și azi, copii eterni 
Ai patriei nemuritoare 
Sub grindina de mii de gloanțe, 
Dansînd cu moartea in viitoare. 
Iar rana și durerea voastră 
Și astăzi incă ne mai doare 
Și-n pilda voastră ne cresc pruncii, 
Eroilor cu suflet mare.

Cind vă chema la luptă goarna 
Sunind prelung, cu-nfiorare, 
Știați că sună izbăvirea 
De umilințe și-mpilare. 
La Cluj, Cărei, în munții Tatra 
Și pe cîmpiile ungare 
V-ați nemurit sub tricolor, 
Eroilor cu suflet mare.

Eliberînd pămintul țării, 
Luptind apoi peste hotare, 
Voi v-ați acoperit de cinste 
Și glorie nepieritoare.
Crește în mîndra noastră țară 
De fiecare jertfă-o floare, 
Și cîmp nemărginit deschide 
Eroilor cu suflet mare I

Voi n-ați murit, căci viața voastră 
Trecînd în noi, nicicînd nu moare 
Și-n inimi ne rămîneți pururi 
Vetre de viață și izvoare 
Iar idealurile noastre 
Se-nalță libere sub soare 
Din rădăcina jertfei voastre, 
Eroilor cu suflet mare I

Sorin TEODORESCU

Independența - rodul luptei și jertfei poporului
(Urmare din pag. I)
încă la începutul anului 1876, în mij
locul frămintărilor balcanice ce-și a- 
veau extinse pînă în România aripile 
prin acel comitet revoluționar bul
gar cu centrul la Giurgiu, diploma
ția română sugera, sub forma unui 
reproș voalat, puterilor europene ne
voia ca România să devină un stat 
puternic și deplin independent.

Acțiunile, fățișe și tainice, se des
fășoară cu tot mai multă îndrăznea
lă. Nota din 16 iunie 1876 a noului 
ministru de externe. Mihail Kogăl
niceanu. cerea Turciei și puterilor 
garante să se recunoască individuali
tatea României, cu alte cuvinte, în 
formulări subtile, se cerea recunoaș
terea independentei și suveranității 
depline.

Rămasă fără răspuns, independen
ța se cuvenea cucerită cu puterea 
de cei ce se socoteau îndreptățiți la 
independentă și suveranitate. Aces
ta era. de fapt, obiectul principal al 
întîlnirii de la Livadia, din Crimeea, 
de la 3 octombrie același an. dintre 
I.C. Brătianu, primul ministru al 
României, și țarul Rusiei, Alexan
dru al II-lea, urmată de convenția 
încheiată la București între repre
zentanții țării noastre și ai împără
ției de la Răsărit, la 23 noiembrie
1876, prin care se acorda trecerea, în 
condiții de deplină suveranitate pen
tru România, a oștilor rusești prin 
tara noastră.

Evenimentele se precipită într-un 
ritm tot mai grăbit. Rușii își adună 
oștile la Prut, așteptînd primăvara. 
Turcii, Ja rîndul lor, se pregăteau 
să-i întîmpine pe ruși la Dunăre sau 
chiar la nordul fluviului. Nu puteau 
rămîne simpli privitori, în asemenea 
împrejurări, nici românii. Poruncile 
de a se aduna ostașii în tabără do
vedeau cu prisosință ce se pregătea.

Măsurile se impuneau neîntîrziat. 
'Și ele au fost luate. Ratificarea con
venției româno-ruse de către corpu
rile legiuitoare a avut loc la 16 apri
lie 1877. Camera deputatilor din 
București votează o moțiune la 29 
aprilie care, în urma bombardamen
telor și atacurilor otomane asupra te
ritoriului românesc, proclamă starea 
de război cu Imperiul turcesc, reco- 
mandînd guvernului de a nu ocoli 
nici un efort și de a lua toate măsu
rile necesare pentru a apăra și a asi
gura‘existenta statului român, în așa 
fel ca la viitorul tratat de pace 
România să aibă o poziție politică 
bine definită și ca națiunea indepen
dentă să-și poată împlini misiunea 
sa istorică. Proclamarea de fapt a in
dependentei prin moțiunea Camerei 
a fost săvîrșită după toate canoane
le dreptului internațional la 9 mai
1877. cînd corpurile legiuitoare au 
adoptat cu unanimitate de voturi 
moțiunea de independentă. „Camera,

mulțumită de explicările guvernului 
asupra ^urmărilor ce a dat votului ei 
de' la 29 aprilie anul curent: la act 
de resbelul intre România și Turcia, 
că ruperea legăturilor noastre cu 
Poarta și independența absolută a 
României au primit consacrarea lor 
oficială". Putea deci enunța Mihail 
Kogălniceanu că „Independența noas
tră națională există de fapt", chiar 
dacă guvernele marilor puteri au 
răspuns înștiințării printr-o atitudine 
rezervată, lăsînd pe seama congre
sului de pace rezolvarea problemei.

Cu sau fără aprobarea marilor pu
teri, un noii stat independent se în
scria pe harta politică a Europei. Un 
stat care dovedise de foarte multe 
ori că e vrednic să și-o cucerească și 
care va dovedi că e tot atît de vred
nic să o apere. Botezul focului a 
început în curînd după marele act 
istoric. Obuzele turcești aruncate de 
la Vidin pe malul românesc al Dună
rii. răspunsul artileriei noastre pre
găteau ziua „duelului de moarte" în
tre Vidin și Calafat, așteptată la 
începutul lui iunie, cu încredere în 
arme, dar mai ales în oameni. în acei 
bravi dorobanți și căciulari, purtînd 
opinci, sumane, ițari, plecați din 
cimp, de-acasă, de la plug, ca să sca
pe tara de turci, de jug, potrivit ver
surilor inspirate ale poetului Vasile 
Alecsandri din „Penes Curcanul".

întreaga țară era alături, cu tot en
tuziasmul și Cu toată hotărîrea de a 
nu socoti de prisos nici o jertfă. Țara 
aceasta nu se oprea la linia Carpati- 
lor. Cuprindea deopotrivă și terito
riile românești de sub dominație 
străină. $i pe bună dreptate, deoarece 
nu exista nici o deosebire de o parte 
și de alta a .munților în acele zile 
hotăritoare : nici. în ce privește en
tuziasmul. nici ajutoarele de toate 
felurile și nici chiar participarea la 
război. Românii trebuie să se bată 
pentru onoarea steagului românesc, 
afirma „Gazeta Transilvaniei" de la 
Brașov, la mijlocul lunii iulie, dînd 
asigurări cu glas tare că „dorințele 
cele mai bune și cele mai fierbinți 
ale fraților voștri de dincoace de 
Carpați vă acompaniază". încă o 
dată, solidaritatea întregii românimi 
este impresionantă. Țăranii rămași 
acasă își sacrifică animalele și bunu
rile pentru susținerea războiului ; 
muncitorii își oferă o parte din pu
ținul pe care îl aveau pentru. cauza 
independenței. Scriitorii și artiștii 
imortalizează evenimentul istoric în 
opere de mare valoare. Colecte de 
bani. îmbrăcăminte, alimente, pansa
ment și medicamente sînt organizate 
de asemenea în România și în ten- 
toritfe românești de sub dominație 
străină. Ca și cu 300 de ani în urmă, 
în vremea lui Mihai, tot astfel și în 
acea toamnă din anul 1877 steagurile 
românești fîlfîiau biruitoare. Aseme
nea fapte au constituit motiv ■ de

inspirație pentru cei mai de seamă 
scriitori, poeți, prozatori și drama
turgi, pentru cei mai sensibili pictori. 
Se asociază acestora poetul maghiar 
Aranyi Janos, care se detașează de 
burghezo-moșierimea maghiară tur- 
cofilă și în poezia .,Plevna" glorifi
că pe ostașii români și ruși victorioși. 
Glasurile de unanimă recunoaștere a 
vitejiei românești se întregesc cu elo
giile străinilor.

Putea, cu deplină îndreptățire, a- 
nunta Mihail Kogălniceanu cabinete
lor europene că România, după ce 
s-a proclamat independentă, a parti
cipat la războiul împotriva Imperiu
lui otoman atît pentru a rezolva cu 
armele diferendele cu înalta Poartă, 
cit și pentru a dovedi lumii că aspi
rațiile sale sînt pe deplin întemeiate, 
că independenta pe care și-o procla
ma a plătit-o cu cel mai prețios 
sînge, că felul cum a participat la 
război, jertfele și curajul, toate do
vedesc în chip elocvent atît 1 voința, 
cît și capacitatea de a-și trăi propria 
viată pe picior de egalitate în marea 
familie europeană.

Voința, și capacitatea de care vor
bea ministrul de externe au fost do
vedite pe deplin și de unitatea poli- 
tico-natională demonstrată și de data 
aceasta, ca și în toate prilejurile în
semnate. între toți românii. Nume
roși tineri din Brașov. ’ Făgăraș, Si
biu. Orăștie, Hunedoara, de pe Tîr- 
nave, din Munții Apuseni, din Mara
mureș și din orașele și satele Buco
vinei și-au părăsit‘îndeletnicirile și 
au alergat cu însuflețire peste Car- 
pați pentru a-și vădi vrednicia în 
lupta pentru independenta României, 
socotită deopotrivă și țara lor. En
tuziasmul. demonstrațiile și manifes
tațiile din diferite orașe, la Bucu
rești, la Ploiești și in altele ocazio
nate de sosirea voluntarilor ardeleni 
luau asemenea amploare, încît au 
promovat intervenția ministrului de 
externe al Austro-Ungariei pentru 
extrădarea voluntarilor, ceea ce, fi
rește, nu s-a întîmplat.

Colectele de bani, îmbrăcăminte, 
încălțăminte, medicamente pentru ră
niți s-au întins în cele mai îndepăr
tate orașe și sate, numărul celor con
semnate în documente întrecînd cifra 
de 400 în Transilvania și Bucovina, 
iar sumele adunate depășind 150 000 
de franci aur. Peste tot intelectuali, 
muncitori, țărani, meseriași, tineri și 
vîrstnici. bărbați și femei, desfășurau 
o activitate entuziastă, .animați de 
sentimente umanitare, dar și de „le
găturile de singe in care sintem cu 
frații noștri cei de dincolo de Car- 
pați". cum declarau manifestele vre
mii. își poate oricine închipui ce re
zonanță au putut avea, în această at
mosferă, versurile inspirate ale lui 
Iosif Vulcan din „Familia" : „Cite 
fire sint in scamă / Tot atîtea legă

turi / Cari unesc pe fii de-o mamă 
/.../ $i iubirea cea frățească / Noi nu
trim un vis sublim / Nu-i putere să 
ne-oprească / Ce in inimă simțim".

Si în Bucovina, studenți, funcțio
nari. intelectuali, muncitori și țărani 
s-au înscris voluntari în armata ro
mână. săvîrșind fapte de eroism ală
turi de frații lor din România, la 
Plevna și Grivița. la Vidin și Smîr- 
dan, la Nicopole și Rahova. împreu
nă au cîștigat victorii hotăritoare, si
lind armata otomană să capituleze, 
împreună s-au bucurat de recunoaș
terea independenței României ca 
urmare a voinței întregului popor și 
a faptelor de vitejie de către Con
gresul de pace de la Berlin.

Independența — cea de-a treia re
voluție, după cea din 1848 și cea din 
1859 — a creat posibilități supe
rioare dezvoltării României din toa
te punctele de vedere. De aceea. 
România independentă a constituit o 
atracție magnetică pentru românii 
din teritoriile de sub dominație străi
nă. Orice se petrecea mai de seamă 
în România producea un răsunet și 
o mișcare de aceeași intensitate Ia 
românii de sub dominația străină. Și 
tot ce se întîmpla mai de seamă în 
viata acestora avea un răsunet egal 
în România. Solidaritatea tuturor ro
mânilor peste granițele artificiale 
era impresionantă. Așa cum s-a în
tîmplat în timpul mișcării memo- 
randiste a românilor din Transilva
nia. Totul era pregătit, din punct de 
vedere cultural și ideologic, economic 
și politic, pentru unire. Evenimentele 
din 1916—1918 au fost doar ocazia și 
nu cauza — împrumutînd gîndurile 
lui Bălcescu referitoare la revoluția 
din 1848 — desăvîrșirii unității națio- 
nal-statale din 1918 și creării Româ
niei Mari. încheiere a unui proces 
legic și obiectiv, de multă vreme do
rit și pregătit de -întregul popor ro
mân, pentru împlinirea căruia nu
meroase sacrificii și mari jertfe s-au 
săvîrșit. . .

Unirea de la 1859, independența de 
la 1877, Marea Unire de la 1918 în
scriu pagini strălucite în cartea de 
aur a națiunii române. Strălucirea 
lor sporește tot mai mult astăzi, cînd 
națiunea română socialistă se întă
rește cu fiecare împlinire. Se adeve
resc pe deplin cuvintele calde și 
drepte rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, cu prilejul .vizi
tei conducătorului de partid și de stat 
la Alba Iulia : în ele se regăsește spi
ritul celor adunați pe cîmpul lui Ho
rea la 1 decembrie 1918, care se ros
teau solemn atunci : „în această hotă- 
rire a noastră atirnă tot ce-au dorit 
strămoșii noștri, tot ce ne încălzește 
pe noi cei de față si tot ce va inălța 
pururi pe fiii si nepoții noștri".

Acad. Ștefan PASCU

Istoria noastră națională a înscris 
pentru totdeauna, în paginile ei cele 
mai glorioase, eroismul comuniștilor, 
care s-au ridicat cu înaltă răspun
dere și însuflețire patriotică la luptă 
pentru apărarea integrității și neatir- 
nârii țării. Sub conducerea partidului 
comunist, poporul român a participat 
activ la lupta dîrză împotriva fasci
zării țării, a Dictatului de la Viena, 
împotriva războiului antisovietic, a 
sabotat mașina militară hitleristă. In 
numele aceluiași ideal, al libertății și 
independenței patriei, partidul comu
nist a pregătit și organizat mărețul 
act de demnitate națională din vara 
anului 1944, a înfăptuit coaliția tu
turor forțelor progresiste ale națiunii, 
înscriind în istoria patriei istorica zi 
de 23 August 1944. Și tot în numele 
acestor idealuri, a însuflețit partidul 
participarea armatei române, cu 
sprijinul întregului popor, în lupta 
dreaptă alături de glorioasa armată 
sovietică, care a purtat greul războ
iului și a dat cele mai mari jertfe, 
de celelalte forțe ale marii coaliții 
a popoarelor, pentru înfrîngerea de
finitivă a hitlerismului.

Ostașii români s-au acoperit de 
glorie în grelele bătălii purtate, îm
preună cu ostașii sovietici, pentru 
eliberarea întregului nostru teritoriu 
național, pentru eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei.

Au trecut de la măreața victorie 
de la 9 Mai asupra fascismului 
patru decenii. Pentru istoria unui 
popor, această perioadă este relativ 
scurtă.'Dar cît de bogat este bilanțul 
acestor patru decenii. Este deosebit 
de semnificativ faptul că, față de anul 
încheierii celui de-al doilea război 
mondial, prin urmare in întreaga pe
rioadă a revoluției și construcției so
cialiste în România, producția indus
trială a crescut, în patria noastră, de 
peste o sută de ori, iar cea agricolă de 
șapte ori. Acestor două cifre li s-ar., 
putea adăuga multe alte,e, la fel de 
concludente pentru dinamismul înre-t 
gistratde economia noastră națională 
în această perioadă de prefaceri 
radicale în viața poporului român.

Sărbătorim ZIUA VICTORIEI și 
ZIUA INDEPENDENȚEI într-un mo
ment în care întreaga națiune româ
nă socialistă, avînd conștiința lim
pede că trăiește în cea mai rodnică 
epocă din întreaga sa istorie, pe care 
cu îndreptățire și mîndrie patriotică 
o numește „Epoca Ceaușescu" în- 
tîmpină cu noi și mărețe înfăptuiri 
împlinirea a două decenii de la Con
gresul al IX-Iea al Partidului Comu
nist Român. Niciodată ca în acești 
20 de ani de cînd in fruntea parti
dului, a țării, ales prin consens na
țional, se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în fața poporului român 
nu s-au deschis perspective atît de 
grandioase de împlinire a visurilor și 
aspirațiilor sale. Niciodată ca în 
acești ani de radicale prefaceri înnoi
toare nu s-a angajat poporul 
într-un mod atît de hotărîtor să mun
cească, să acționeze neîncetat pen
tru deplina valorificare a resurselor 
țării. Direcționîndu-și întreaga activi
tate în raport cu exigențele vieții, cu 
dinamica practicii sociale, partidul a 
devenit centrul vital al întregii noas
tre societăți, conștiința înaintată, re
voluționară a națiunii noastre socia
liste.

Tot ce am înfăptuit în acești ani 
de rodnice împliniri, tot ceea ce 
partidul, la al Xlll-lea Congres al 
său, a prefigurat pentru anii ce vin, 
pînă la orizontul 2000, se leagă trai
nic de geniala gîndire creatoare, de 
titanica activitate practică ale secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Printr-un strălucit exemplu 
personal, prin înflăcărate chemări, 
conducătorul partidului și statului 
nostru, ctitorul României noi, so
cialiste, conduce cu clarviziune mă
reața operă de edificare o noii 
societăți.

In acest moment sărbătoresc, de 
ZIUA VICTORIEI și de ZIUA INDE
PENDENȚEI — animată de puternice 
sentimente patriotice, de voința de a 
sluji neabătut idealurile solidarității 
în luptă ale clasei muncitoare de 
pretutindeni, de a sluji cauza socia
lismului, de a se ridica hotărît, neui- 
tînd nici un moment lecția istorică a 
evenimentelor de acum patru decenii 
- națiunea română socialistă face 
legămînt solemn că nu are ideal mai 
înălțător și datorie mai sacră decît 
aceea ca, strîns unită în jurul parti

dului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să muncească cu abnegație, cu dă
ruire patriotică pentru ca România 
să urce pe trepte tot mai înalte de 
progres, de civilizație socialistă și 
comunistă, pentru ca din România să 
se înalțe cu demnitate și forță glasul 
păcii și al prieteniei între popoare. 
Poporul întreg își afirmă, în această 
zi aniversară, hotărîrea sa fermă de 
a fi demn continuator al eroicilor 
noștri înaintași, de a face totul 
pentru a lăsa generațiilor viitoare o 
țară bogată, puternică, liberă și 
suverană, pentru a făuri, pe pămintul 
scump al patriei, societatea so
cialistă multilateral dezvoltată și a 
asigura înaintarea impetuoasă a 

României spre comunism.
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Excelenței Sale
Domnului SABURO TSUKAMOTO

Președintele Comitetului Central Executiv 
al Partidului Socialist Democratic din Japonia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă rog să primiți calde felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră în 
funcția de președinte al Comitetului Central Executiv al Partidului So
cialist Democratic din Japonia.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale, tovarășul Nicolae Giosan, s-a 
întîlnit, miercuri, cu delegația par
lamentară cipriotă, condusă de Ghior- 
ghios Ladas, președintele Camerei 
Reprezentanților, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, efectuează 
o vizită în țara noastră. Din dele
gație fac parte deputății Kyriakos 
Christou, Leandros Victor Zacharia- 
des, Rina Katselli și Iacovos Katsou- 
notos.

în cadrul convorbirii s-a procedat 
la un schimb de informații cu pri
vire la organizarea și activitatea 
parlamentelor din România și Cipru, 
evidențiindu-se contribuția pe care 
acestea o pot aduce la extinderea 
raporturilor dintre cele două țări și 
popoare în domenii de interes co
mun. A fost subliniată, de aseme
nea, însemnătatea creșterii aportului

parlamentelor și parlamentarilor în 
edificarea unui climat de pace, se
curitate și cooperare în Europa și 
in lume.

In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al tu
turor membrilor de partid, precum și al meu personal, doresc să vă adresez 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, comuniștilor și poporului frate ro
mân cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 64-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român.

Crearea Partidului Comunist Român a constituit un eveniment istoric 
de mare importanță în dezvoltarea luptei revoluționare a clasei muncitoare 
și a poporului român.

Partidul Comunist Român a organizat șl a condus cu succes lupta ma
selor populare pentru obținerea independenței naționale și a eliberării so
ciale, transformînd țara, rămasă în urmă, într-un stat socialist, cu o indus
trie modernă șl o agricultură avansată.

în prezent, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
tn frunte cu dumneavoastră, desfășoară o luptă energică pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, pentru fău
rirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Exprimîndu-mi convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și co
laborare dintre partidele, popoarele și țările noastre se' vor extinde și 
dezvolta tot mai mult, în toate domeniile, în conformitate cu rezultatele 
rodnice ale Intîlnirii noastre istorice din anul trecut, vă doresc noi și tot 
mai mari succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere pentru 
dezvoltarea și prosperitatea țării.

A CEHOSLOVACIEI SOCIALISTE PRIETENE
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

Ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Andrei, a avut, in aceeași zi, o între
vedere cu delegația parlamentara 
cipriotă.

Au fost discutate aspecte referi
toare la colaborarea dintre cele două 
țări și s-a efectuat un schimb de 
păreri în legătură cu unele proble
me ale vieții 
actuale.

Oaspeții au 
întrevedere la 
lui Comerțului Exterior și Coope
rării Economice'Internaționale, rele- 
vindu-se, cu acest prilej, posibilită
țile de dezvoltare a schimburilor co
merciale bilaterale. (Agerpres)

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

politice internaționale
avut, de asemenea, o 
conducerea Ministeru-

A apărut: „Era socialistă” nr. 9
Sub genericul Aniversarea a 40 de 

ani de la victoria asupra 
lui ,și sărbătorirea „Zilei 
denței României" în acest 
revistei sînt publicate ______
„Momente hotăritoare pentru desti
nele poporului român, pentru afir
marea sa liberă și demnă în rîndul 
națiunilor lumii", „Partidul Comu
nist Român — stegarul luptei po
porului împotriva fascismului, pen
tru libertate și independența pa
triei", „Contribuția activă a poporu-

fascismu- 
indepen- 

număr al 
studiile :

Iui român la lupta pentru zdrobirea 
fascismului, pentru înfringerea Ger
maniei hitleriste", „însemnătatea 

•istorică și învățămintele marii vic
torii asupra fascismului", „Salvgar
darea păcii — problemă fundamen
tală a epocii contemporane"; In 
continuare este publicată partea a 
IlI-a a dezbaterii „Contribuția 
României la victoria asupra fascis
mului. învățămintele celui de-al 
doilea război mondial".

r • ■ ■■ - .

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

A 64-a aniversare a creării partidului dumneavoastră ne oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite un salut frățesc din partea Partidului Comunist din 
Cuba și a întregului nostru popor. .

Vă reiterăm încă o dată urările noastre de succese în construirea noii 
societăți și în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ‘ reinnoim 
dorința caldă de dezvoltare a legăturilor de prietenie și de colaborare fruc
tuoasă între partidele și popoarele noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru amabilul 
mesaj transmis cu ocazia Zilei naționale a Olandei și vă adresez. cele mai 
bune urări pentru bunăstarea poporului român.

BEATRIX
Regina Olandei

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cehoslovacia, guvernului 
și poporului Republicii Socialiste Cehoslovace, un salut 
tovărășesc și cele mai calde felicitări cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei.

Eveniment de importanță istorică pentru destinele 
poporului cehoslovac, eliberarea Cehoslovaciei de sub 
fascism, la realizarea căreia, alături de armata sovietică, 
o contribuție însemnată a adus armata română prin lup
tele sale eroice ■ și cu prețul unor importante 
umane și materiale, a deschis calea unor profunde 
formări sociale și economice in viața popoarelor 
slovac.

Poporul român urmărește cu interes și se bucură
de realizările remarcabile obținute de poporul cehoslovac, 
în perioada care a trecut de la acest eveniment memo
rabil, sub conducerea partidului său comunist, în econo-

jertfe 
trans- 
ceh și

sincer

mie, pe plan social, științific, pe calea edificării societății 
socialiste dezvoltate in țara dumneavoastră.

Constatăm cu deosebită satisfacție că, acționîndu-se în 
spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul intîlnirilor și 
convorbirilor la nivel înalt, relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă 
înregistrează un curs mereu ascendent. Sintem convinși 
‘că aceste relații se vor dezvolta continuu, pe baza prin
cipiilor și prevederilor Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală și a Declarației comune româno- 
cehoslovace din 1981, spre binele popoarelor noastre, în 
interesul cauzei socialismului, independenței, luptei pentru 
oprirea cursei înarmărilor, in primul rind a celor nu
cleare, trecerea la dezarmare și asigurarea unei păci 
trainice în lume.

La această aniversare jubiliară vă transmitem, dragi 
tovarăși, dumneavoastră și întregului popor cehoslovac, 
urări de noi și importante succese în realizareâ obiec
tivelor stabilite de cel de-al XVI-lea Congres al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DASCALESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

t V
20,00 Telejurnal
20,35 Aniversarea a 40 de ani de la vic

toria asupra fascismului șl sărbă-

15; 18,30.
de argint : FESTIVAL 

0; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
căsătorit : EXCELSIOR 

" •• 13; 15; 17,15: 19,30,
,„---- ) — 9; 11; 13; 15;

e Ziua Z: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
O Detașamentul Concordia : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Zboară, cocorii : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Ciuleandra : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
@ Pe aici nu se trece — 18,30, Caseta 
din cetate — 9; 11; 13; 15; 17 : TIMPURI NOI (15 61 10).
@ Sosesc păsările călătoare î GRIVI- 
TA (17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 
16(304. .’9;.
O Rămășagul 2 FERENTARI (80 49 85) 15; 17; 19. ■ .
0 Adela : PACEA (71 30 85) — 15; 17; 19.
© Actorul și sălbaticii i COTROCENT 
(49 48 48) — 15,15; 18,30.
0 Mușchetarii în vacantă : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
O Capcana mercenarilor : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
® Bătălia pentru Roma : PROGRE
SUL (23 94 10) " ----
0 Brățara 
(15 63 84) — 
0 Burlacul 
(65 49 45) — 9; 11; 1 
FLAMURA (85 77 12) 
17,15; 19,30.
0 Ana Pavlova : UNION (13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
G Vraciul : GiULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
G Pentru patrie : STUDIO (59 53 15) 10; 14; 18.
© Fedos si fiii săi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
© Cheia fericirii : POPULAR (35 15 17)— 15; 17; 19.
0 Madona pagina : COSMOS (27 54 95)— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
@ Toate mi se întîmplă numai mic : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13;
15; 17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădi
nă — 20,30.
© Afacerea Pigotî VICTORIA (16 28 79)— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
@ Aventură în Marea Nordului : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, la grădină — 20.30.
© Călătoriile Iui Gulliver : — 9; 11; 
13; 15; 17, Kramer contra Kramer — 19, DOINA (16 35 38).
0 Iubirea are multe fețe : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 8.30; 11,30; 14,30; 17,30.
© Piedone în Egipt : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
® Provocarea dragonului : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) —20,30.
© Rocky II : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19, GRADINA MO
DERN (15 63 84) — 20,30. 

sala

torirea „Zilei Independenței 
României". Primăvara victoriei — 
documentar, producție a Studiou
lui de film TV

21,05 Odă vitejiei românești. Spectacol 
literar-muzical-coregraflc (color) 

21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
CICLISM. Tradiționala competiție 

ciclistă internațională „Cursa Păcii" 
a început ieri la Praga, cu o etapă 
prolog disputată contracronometru 
individual pe străzile capitalei ce
hoslovace. Pe locul întîi s-a clasat 
polonezul Lech Piasecki (6 km în 
I0T7”). L-au urmat Uwe Ampler 
(R.D.G.) 10’24” și Piotr Ugrumov 
(U.R.S.S.) 10’26”. Dintre cicliștii
români, cel mai bun timp (11’30”) 
l-a obținut Mircea Romașcanu. Pe 
echipe conduce R.D. Germană 
(31’31”), urmată de Polonia (31’45”),• 

U.R.S.S. (32’03”), Cehoslovacia 
(32’25”), Franța (32’46”) etc. Forma
ția României are timpul de 34’46”. 
Așa cum s-a anunțat, anul acesta 
„Cursa Păcii" se desfășoară pe tra
seul Praga — Moscova — Varșovia — 
Berlin. De la Praga cicliștii au fost 
transportați cu avionul la Moscova, 
unde astăzi se va disputa prima 
etapă, în circuit, pe distanta de 130 
km. La cursă-participă 129 de aler
gători din 22 de țări.

BOX. La Buzău a început turneul 
. final al campionatului, juniorilor. La 

reuniunile preliminare sînt înscriși 
145 de tineri boxeri. Vineri va avea 
loc gala finală a juniorilor mici, iar 
sîmbătă, gala finală a juniorilor mari. 
® La Snagov continuă pregătirea 
boxerilor din lotul nostru neprezenta- 

. tiv pentru apropiatele campionate 
europene. Lotul a suferit cîteva mo
dificări : astfel, -la categoria semi- 
muscă a fost selecționat Dumitru 
Schiopu, iar la categoria pană a fost 
chemat Dorel Stănciulescu, în locul 
lui Ion Stan, sancționat pentru in
disciplină.

FOTBAL. La Graz, în meci cOn-> 
tind pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal, selecționata 
Austriei a învins cu scorul de' 4—0 
(2—0) formația Ciprului. Indiferent 
de rezultatul ce-1 va înregistra în ul
timul joc al grupei (Ungaria-Olanda. 
la 14 mai), echipa Ungariei s-a cla
sat pe primul loc, obținînd califica
rea pentru turneul final din Mexic.

Un moment de însemnătate istorică în viata poporului cehoslovac
împlinirea a 40 de ani de la eli

berarea Cehoslovaciei de sub domi
nația fascistă constituie pentru po
porul român * un fericit prilej de a-și 
reafirma sentimentele de stimă și 
prietenie față de poporul frate ceho
slovac, dorința de a întări și extinde 
colaborarea româno-cehoslovacă, în 
deplin consens cu interesele recipro
ce, ale cauzei socialismului și păcii.

0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Hagi Tudose — 19; (sala Cos- 
monauților, 11 05 37) : Idolul și Ion 
Anapoda — 19.® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Silvia Simionescu — 
vioară, Melania Ghioalda — soprană
— 17,30; (Ateneul Român) : Concert simfonic. Dirijor : Răzvan Cernat. So
listă : Krimhilda Cristescu — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Aida — 
17.© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zclle Nitouche — 18,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romco și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) Intr-un parc pe o bancă — 19. 
0 Teatrul Mic (14 70 81) ; Mitică Po
pescu — 19.0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Aten
ție, sc filmează — 19.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19.: O Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala

I Magheru) : Citadela sfărîmată — 18,30.
10 Teatrul Giulești (sala Majestic, 

14 72 34) : Cursa de Viena — 10; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Arta conversației
— 18,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 19.
0 Ansamblul „Rapsodia română" (13 13 00) ; Bucuroși de oaspeți — 18,30. 
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 18.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și dacă se învîrtește — 9; Mary 
Poppins — 18.
@ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sinziana — 15,30; (sala Cosmo- 
nauților) : Punguța cu doi bani — 10. 
© Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
® Estrada Armatei (13 60 64, _
C.C.A.) : Estrada în emisie — 18,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. (15 72 59) : Peer Gynt — 19.

Așa cum se știe, în cadrul politicii 
sale principiale și consecvente de în
tărire continuă a prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste — o- 
rientare esențială în ansamblul acti
vității internaționale a partidului și 
statului nostru — Republica Socia
listă România acordă o atenție per
manentă extinderii și adîncirii legă
turilor de conlucrare multilaterală cu 
Republica. Socialistă Cehoslovacă. în 
această colaborare își găsesc conti
nuarea firească, pe o treaptă superi
oară, tradiționalele raporturi de prie
tenie dintre popoarele noastre, dintre 
forțele lor politice înaintate, revolu
ționare, în lupta pentru idealurile 
comune ale independenței naționale, 
pentru înlăturarea exploatării, împo
triva fascismului, pentru dreptate și 
progres social.

Trăinicia și profunzimea prieteniei 
dintre popoarele: țărilor noastre s-au 
vădit din plin în anii celui de-al doi
lea război mondial, cînd armata 
română, alături de armatele sovieti
ce,’ de patrioții cehi și slovaci și de 
întreaga coaliție antihitleristă, și-a 
adus contribuția la eliberarea Ceho
slovaciei de sub jugul hitlerist. în 
luptele desfășurate pe teritoriul Ce
hoslovaciei contra trupelor hitleriste, 
armata română a participat cu 16 di
vizii, un corp de aviație, o divizie 
de artilerie antiaeriană, un regiment 
de tancuri și numeroase alte unități, 
subunități și formațiuni. Efectivul 
total al forțelor românești angajate 
in luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei s-a ridicat la peste 248 000 
militari, din care au căzut 66 495 — 
morți, răniți și dispăruți. Armata 
română a înaintat pe teritoriul Ceho
slovaciei pe o adîncime de 400 kilo
metri, a forțat patru cursuri mari de 
apă, a străbătut 11 masive muntoa
se, eliberînd 1 722 de localități, între 
care 31 de orașe. Pentru eroismul 
de care au dat dovadă pe cîmpul de

( MĂRIRE Ți recunoștință, 
PATRIEI!EROI AI

(Urmare din pag. I)
țișăm cu gîndurile noastre, cutre
murate de sublimul jertfei lor, Po
sadele trecutului îndepărtat, Rovi
nele lui Mircea cel Bătrin, încrus
tat ca un diamant în „Scrisoarea a 
IlI-a" a celui mai mare poet al nea
mului nostru. Să poposim la locul 
bătăliilor lui Stefan cel Mare, po
vestite măiestru de Mihail Sadovea- 
nu, la Călugăreai, izbînda fără sea
măn a lui Mihai Viteazul, la Plev
na și Grivița, cu crincenele lor 
redute,\ biruite de curcanii noștri, 
cîntați de Alecsandri și Coșbuc, 
nemuriți de pînzele lui Grlgorescu. 
Să îngenuncheat în cimitirele de la 
Predeal, Oituz și Mărăști, pe trep
tele Mausoleului de la Mărășești 
pentru cei ce au înfăptuit Unirea 
cea Mare și dezrobirea pământului.. 
scump al Ardealului. Să străbatem 
cu gindul țara in lung și în lat,

, până ajungem la Păuliș șl Oarba 
de Mureș, unde faptele' de arme ale 
celor ce dorm de patru decenii sub 
brazda sfințită de eroismul lor au 
uimit lumea întreagă. Ordinele de 
zi în care sînt citați sint documente 
ce onorează poporul român — care 
a decis in mod unitar să urmeze 
chemările partidului comunist, să 
se ridice la luptă ca un singur om 
împotriva cotropitorilor hitlerlști — 
îl înscriu eroic în istoria celui mai 
fără cruțare dintre războaiele cu
noscute, împotriva celui mai odios 

^vrăjmaș al umanității.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 mai, ora 20 — 12 mai, ora 
20. In țară : Vremea va fi caldă în cea 
mai mare parte a țării, iar cerul 
schimbător. Pe alocuri, în vestul și nordul țării, precum și la munte vor 
cădea ploi care vor avea și caracter 

luptă, peste 5 600 de ostași și ofițeri 
români au fost distinși cu ordine și 
medalii militare cehoslovace. în 
acele zile de încleștare pentru alun
garea cotropitorilor naziști, tradițio
nala prietenie româno-cehoslovacă a 
dobîndit liantul jertfelor comune 
pentru cauza sacră a libertății și pro
gresului. Mormintele zecilor de mii 
de ostași români presărate pe pămîn
tul Cehoslovaciei vor rămîne de-a 
pururi o expresie elocventă a solida
rității internaționale manifestate de 
poporul nostru, evocînd spiritul său 
de jertfă în lupta pentru libertate.

Actul istoric de acum patru dece
nii, eliberarea Cehoslovaciei, redo- 
bîndirea independenței au deschis 
calea unor adînci prefaceri politice 
și economico-sociale pe pămîntul ță
rii prietene. Sub conducerea Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea au obținut realizări de seamă 
în toate domeniile. Astfel, față de 
anul 1937 —an de referință pentru 
nivelul atins sub regimul burghez — 
venitul național a fost, în 1984, de 
peste șase ori mai mare, iar produc
ția industrială a crescut de aproape 
14 ori. Pornind de la un nivel înalt 
de industrializare, economia Ceho
slovaciei socialiste s-a înscris ferm 
pe traiectoriile modernizării conti
nue, au apărut noi și noi ra
muri purtătoare ale progresului 
tehnic ; în genere, a sporit conside
rabil rolul industriei ca ramură ho- 
tărîtoare a economiei naționale. Suc
cese însemnate a înregistrat și agri
cultura socialistă, producția medie 
la hectar sporind în acest răstimp 
de 1,8 ori. Notabile succese au fost 
obținute în domeniul științei, cul
turii, învățămîntului. în sporirea gra
dului de civilizație al poporului.

Transformările radicale din dome
niile politic și economic — inclusiv 
omogenizarea nivelului de dezvolta
re a diferitelor regiuni — au creat, 
între altele, premisele creșterii rapi
de a pregătirii de specialitate și a 
gradului de calificare a oamenilor 
muncii. La fiecare mie de persoane 
aflate in cîmpul muncii, aproxima
tiv 280 sînt specialiști cu pregătire 
medie sau superioară, față de nu
mai 74 acum trei decenii.

în prezent, sub conducerea parti-

Să ne căutăm izvoarele demni
tății și în lacrimile mamelor bătrine 
ce-și mai caută și azi mormintele 
feciorilor răpuși pe lungul drum de 
urmărire a fiarei hitleriste pînă în 
ultimul ei birlog, de la Dunăre pes
te Munții Tatra, pînă în Austria.

Simțim sub tălpi pămîntul cald 
sub soarele tînăr al primăverii șl 
din adîncurile istoriei se ridică spre 
noi îndemnul visurilor neîmplinite 
și al nădejdilor lor curmate năpras
nic în tranșeele noroioase, în iure
șul asalturilor, în flăcările aparate
lor de zbor incendiate...

Sacre oseminte topite în pămîn
tul sacru al patriei sau în cimitire 
îndepărtate, trupuri tinere cu su
flete avîntate spre lumina și bucu
ria de a trăi s-au prefăcut în 
amintiri scumpe, neșterse din ini
mile noastre.

Dormițî somn lin, bravi eroi ai 
istoriei poporului român ! Jertfa nu 
v-a fost în zadar. Țara pe care ați 
iubit-o mai mult decît propria 
viață își sporește, în libertate și 
independență, cu fiecare zi strălu
cirea prin munca și dragostea unui 
popor unit șl demn de înaintașii lui.

Mărire șl recunoștință vouă, care 
ați întărit cu ființele voastre te
melia milenară a sacrei moșteniri 
ce ne-au lăsat străbunii!

Prof. univ. dr.
Emilia St. M1E1CESCU

de averse Însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul va sufla slab pînă'la mo
derat, cu intensificări de scurtă durată 
în regiunile vestice șl la munte, .pre- 
domlnînd din\sectorul sudic. Tempera
turile minime' vor fi cuprinse între 
8 șl 18 grade, iar cele maxime între 
20 și .30 de grade, mai coborîte pe lito
ral. Dimineața, izolat, ceață. In Bucu
rești : Vremea va fi caldă, cu cerul va
riabil. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la între 12 șl 15 grade, iar cele maxime 
între 28 și 30 de grade.

dului, oamenii muncii cehoslovaci 
depun eforturi susținute pentru trans
punerea în viață a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XVI-lea al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia privind modernizarea bazei teh- 
nico-materiale a economiei prin in
troducerea noilor cuceriri ale știin
ței și tehnicii, ridicarea în continua
re a nivelului de trai, perfecționa
rea întregii activități, de edificare a 
societății socialiste dezvoltate.

în perioada postbelică, relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Cehoslova
cia. ducînd mai 
departe tradiția 
conlucrării și so
lidarității dintre 
cele două po
poare, dintre for
țele lor patrioti
ce, democratice și 
revoluționare, în 
lupta împotriva 
asupririi, pentru 
independentă, li
bertate si pro
gres, s-au inten
sificat mereu în 
cele mai diferite: domenii.

Referindu-se la această evoluție 
pozitivă, în cuvîntarea rostită la ma
rele miting de la Praga al prieteniei 
româno-cehoslovace, în 1981. ■ tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU sub
linia : „In anii construcției noii orin- 
duiri în țările noastre, relațiile ro- 
mâno-cehoslovace s-au ridicat pe o 
treaptă mai inaltă, întemeiate trai
nic pe stimă și respect reciproc, pe 
deplină egalitate, pe neamestec in 
treburile interne și întrajutorare to
vărășească". Cu același prilej, refe
rindu-se la cursul ascendent al ra
porturilor bilaterale, tovarășul GUS
TAV HUSAK arăta : „Constatăm cu 
bucurie că partidele noastre comu
niste, statele noastre și popoarele 
cehoslovac și român sînt legate prin 
puternice raporturi de prietenie, care 
se bazează pe tradițiile progresiste, 
revoluționare ale luptei comuniștilor 
și forțelor înaintate din țările noas
tre pentru eliberare națională și so
cială".

Cadrul favorabil și stimulativ .'al 
acestor relații reciproc 
îl constituie Tratatul

Nicolae CONSTANTIN
membru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C.
al guvernului, 
române 
namentală 
colaborare

avantajoase 
de prietenie.

Poporul cehoslovac sărbătorește, 
astăzi, împlinirea a 40 de ani de 
la eliberarea patriei sale de sub 
dominația fascistă. Oamenii mun
cii din țara prietenă își împletesc 
sentimentele sărbătorești nutrite in 
această măreață zi cu omagiul adus 
de popoarele de pretutindeni Zilei 
victoriei asupra celui mai periculos 
dușman pe care l-a cunoscut ome
nirea — fascismul hitlerist. Elibe
rarea de sub dominația nazistă a 
avut o însemnătate epocală în des
tinele Cehoslovaciei — mareînd 
renașterea ei ca stat liber și 
independent și deschizînd, totodată, 
calea trecerii puterii în mîinile 
celor ce muncesc, calea edificării 
socialismului.

Este bine cunoscut că Cehoslova
cia a fost una dintre primele vic
time ale agresiunii hitleriste. Pa
trioții cehoslovaci nu s-au împăcat 
insă nici o. clipă cu ocupația străi
nă și, din primele momente ale 
invaziei, au desfășurat, in frunte cu 
comuniștii, o luptă dîrză pentru eli
berarea patriei.

Poporul român încearcă un sen
timent de satisfacție pentru,,.contri
buția de seamă pe care a adus-o la 
eliberarea Cehoslovaciei. Luptînd

TELEGRAME
Cu. prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei da sub 
dominația fascistă, tovarășii Nicolae 
Giosan, președintele .Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și generaLcolo- . 
nel Constantin Olteanu, ministrul 
apărării naționale, au transmis tele
grame de felicitare omologilor lor 
din Republica Socialistă Cehoslovacă.’ 
Au adresat, de asemenea, telegrame 
de felicitare instituțiilor și organiza
țiilor similare din R.S. Cehoslovacă 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și' Unității Socialiste. Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, alte instituții centrale șl or
ganizații de masă și obștești.

(Agerpres)

colaborare și asistență mutuală din 
1968, care a consacrat ca temelie a 
legăturilor reciproce .principiile so
cialismului științific, ale respectării 
independentei și suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și întra
jutorării. în acest spirit. Declarații
le comune din 1977 și 19ăl, semnate 
la nivelul cel mai înalt, la București 
și Praga, au stabilit noi și cuprin
zătoare programe in vederea adîn- 
cirii și diversificării conlucrării mul
tilaterale româno-cehoslovace.

.Este îndeobște 
______________ cunoscut că forța 

motrice a colabo
rării dintre țările 
și popoarele noas
tre o constituie 

al___ P.C.R., viceprim-ministru legăturile strinse
președintele părții dintre

în Comisia mixtă guver-
româno-cehoslovacă de 
economică și tehnico- 

științifică

---- .j Partidul 
Comunist Român 
și Partidul Co
munist din Ceho- 

. slovacia. în acest 
context, de o im
portanță hotărî- 
toare pentru evo
luția mereu as

cendentă a raporturilor de prietenie 
și colaborare româno-cehoslovace 
s-au dovedit întîlnirile și convorbiri
le dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak. Pe baza hotărîri- 
lor și înțelegerilor convenite la nivel 
înalt, se dezvoltă continuu colabora
rea româno-cehoslovacă pe plan po
litic, economic, tehnico-știintific, cul
tural, în alte sfere de interes reciproc, 

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 ro
mânești, aflate în plin proces de 
creștere și modernizare, ca și de ni
velul înalt de dezvoltare al econo
miei cehoslovace, consolidează an de 
an suportul material al colaborării. 

Se cuvine să subliniem, totodată, 
ritmul înalt al schimburilor de măr
furi, Cehoslovacia ocupind un Ioc în
semnat în comerțul României cu ță
rile socialiste, în totalitatea raportu
rilor noastre economice externe. O 
trăsătură caracteristică o constituie, 
de asemenea, îmbunătățirea de la an 

eroic, alături de armata sovietică, 
de patrioții cehi și slovaci, izgo
nind pe fasciști din aproape două 
mii de localități, aducînd un greu 
tribut de singe in numele libertă- 

’ ții, armata română și-a ciștigat 
recunoștința fierbinte a întregului 
popor cehoslovac.

Deceniile care au trecut de la 
eliberare au marcat profunde 
transformări revoluționare in viata 
politică, economică și socială a Ce
hoslovaciei. Transpunerea în viață 
a politicii Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și-a găsit materiali
zare* 1 în trecerea puterii în mîinile 
oamenilor muncii și lichidarea ex
ploatării capitaliste, în făurirea 
noii orinduiri sociale și dezvoltarea 
puternică, multilaterală a țării.

Referindu-se la drumul parcurs 
în perioada de după eliberare, to
varășul Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, președintele R.S. Ce
hoslovace, arăta-: „Putem spune,
pe drept cuvint, că noua societate,, sează poporului cehoslovac prieten 
a realizat , obiectivele și revendică- cele mai calde felicitări, împreună 
rile majore pentru care a luptat 
poporul cehoslovac sub capitalism 
și în anii luptei antifasciste de 
eliberare națională".

cu urarea, izvorîtă din inimă, de a 
'dobîndi noi și. noi Succese în înflo
rirea, în continuare, a patriei sale 
socialiste.

Recepție oferită
R. S. Cehoslovace

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Jan Papp, a 
oferit, miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Nicolae Constantin, Gheorghe Oprea, 
Ana Mureșan, Ion Stoian, precum și 
miniștri, membri ai conducerii unor

Depunerea unor
Miercuri dimineața, ambasadorul 

Republicii Socialiste Cehoslovace la 
București, Jan Papp, a depus, cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă, coroane de flori la 

la an a indicilor calitativi ai schim
burilor, creșterea volumului acestor 
schimburi în care un rol important 
revine livrărilor reciproce de mașini 
și utilaje, în acest cadru. România a 
furnizat Cehoslovaciei în ultimii ani 
diferite mașini-unelte, 
lier, tehnică de calcul, mașini pentru 
construcții, autocamioane și autotu
risme, combine de cereale, rulmenți 
și altele. La rîndul ei, Cehoslovacia 
a livrat țării noastre diverse catego
rii de mașini-unelte și utilaje, mij
loace de transport, inclusiv . autotu
risme, instrumente de măsură și 
control etc. O pondere însemnată au 
avut-o, totodată, livrările reciproce 
de produse siderurgice și chimice, de 
bunuri de larg consum.

Un alt indice calitativ ce se afir
mă în relațiile reciproce își găsește 
materializarea prin extinderea unor 
forme superioare de conlucrare, a- 
nume creșterea ponderii produselor 
realizate prin specializare și coope
rare în producție. Pe această cale, în 
întreprinderi din România și Ceho
slovacia s-a ‘realizat o gamă variată 
de produse, între care utilaje meta
lurgice, mașini-unelte de înalt ran
dament,. linii automate, cabluri, cau
ciuc poliizoprenic, medicamente și 
altele.
' Se poate astfel afirma cu deplin 

temei că extinderea și diversificarea 
colaborării și cooperării economice 
reprezintă un prețios aport la înde
plinirea programelor elaborate de 
partidele comuniste din cele două 
țări în vederea dezvoltării continue 
a forțelor de producție, a economi
ilor lor naționale. în același timp, 
extinderea și diversificarea cooperă
rii româno-cehoslovace se înscriu ca 
o contribuție importantă la întărirea 
conlucrării în cadrul C.A.E.R., în in
teresul accelerării progresului econo
miei fiecărei țări membre, al apro
pierii și egalizării nivelurilor lor de 
dezvoltare.

Succesele remarcabile obținute în 
dezvoltarea economică, sporirea con
tinuă a avuției naționale a celor două 
țări, ridicarea nivelului tehnic al 
produselor industriei deschid noi și 
ample orizonturi conlucrării reciproc 
avantajoase. Cu prilejul sesiunii Co
misiei mixte guvernamentale româ
no-cehoslovace de colaborare econo- 

utilaj petro-

în prezent, oamenii muncii de la 
orașe și sate înfăptuiesc cu succes 
hotăririle celui de-al XVI-lea 
Congres al partidului, îndreptate 
spre dezvoltarea în continuare a 
potențialului economic și spiritual, 
sporirea eficienței întregii activități 
și perfecționarea relațiilor sociale, 
înaintarea neabătută a țării pe ca
lea edificării societății socialiste 
dezvoltate.

Poporul român se bucură sincer 
de succesele de seamă obținute de 
poporul cehoslovac și urmărește cu 
viu interes eforturile constructive 
ale acestuia.

Animat de încrederea că relațiile 
de prietenie și colaborare multila
terală româno-cehoslovace se vor 
dezvolta necontenit, în interesul 
reciproc, al cauzei generale a so
cialismului și păcii, , cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de sub domina
ția fascistă, poporul român adre-

de ambasadorul

instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, activiști de 
și de stat, generali și ofițeri 
riori, personalități ale vieții 
rale și științifice, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

partid 
supe- 
cultu-

coroane de flori
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism. Monumentul eroilor 
patriei și Monumentul eroilor sovie
tici din Capitală.

(Agerpres)

o mai bună 
ulterioară in

a intensifi-

mică și tehnico-științifică, ținută a- 
nul trecut la București, au fost con
venite măsuri concrete pentru dez
voltarea cooperării și specializării în 
domeniile construcției de mașini, e- 
lectrotehnicii, electronicii, chimiei, 
metalurgiei, paralel cu măsuri pentru 
creșterea și diversificarea schimbu
rilor reciproce de mărfuri. Pași po
zitivi se înregistrează, de asemenea, 
în sfera colaborării tehnico-științifi- 
ce, prin traducerea în viață a dife
ritelor înțelegeri referitoare la mai 
buna cunoaștere a experienței avan
sate și a realizărilor obținute în dez
voltarea tehnologică din cele două 
țări. Se cuvine să reliefăm în acest 
sens că programul pe termen lung 
în domeniul colaborării tehnico-ști- 
ințifioe are în vedere 
corelare cu colaborarea 
domeniul producției.

O expresie elocventă 
cării legăturilor prietenești româno- 
cehoslovace îl reprezintă cursul as
cendent al schimburilor de delegații 
pe linie de partid, a organizațiilor 
de masă și obștești, a colaborării 
dintre localități române și cehoslo
vace. După cum poate fi consemnată 
dezvoltarea colaborării în domeniile 
învățămîntului și culturii, artei și 
sportului.

Raporturile româno-cehoslovace 
sint întregite de conlucrarea pe tă- 
rimul vieții internaționale, în lupta 
pentru apărarea păcii și soluționarea . 
problemelor vitale ale contempora
neității, pentru înfăptuirea dezarmă
rii, pentru securitate și cooperare in 
Europa și în întreaga lume, pentru 
oprirea agravării situației mondiale,, 
pentru promovarea politicii de des
tindere și înțelegere,

Adresînd calde felicitări poporului 
cehoslovac cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a eliberării patriei sale de 
sub jugul fascist, ne exprimăm con
vingerea că bunele relații de priete
nie, colaborare și solidaritate româ
no-cehoslovace vor cunoaște o con
tinuă extindere și diversificare, ceea 
ce corespunde pe deplin intereselor 
propășirii celor două țări, consti
tuind, în același timp, un aport sub
stanțial la creșterea forței și influ
enței socialismului, la cauza generală 
a păcii și colaborării internaționale.



Adunarea festivă de la Moscova
consacrată celei de-a 40-a aniversări a victoriei poporului 

sovietic în Marele Război pentru Apărarea Patriei
MOSCOVA. — Trimisul Agerpres, 

M. Chebeleu, transmite : La Palatul 
Congreselor de la Kremlin a avut 
loc. miercuri, adunarea festivă con
sacrată celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei poporului sovietic in Marele 
Război pentru Apărarea Patriei 
(1941—1945).

în prezidiul adunării au luat loc 
Mihail Gorbaciov. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., alți conducători 
de partid si de stat sovietici, coman
danți militari, veterani de război, 
eroi ai muncii.

Au luat loc. de asemenea, șefii de
legațiilor din țările socialiste si din 
alte state prezenți la această aniver
sare.

Raportul prezentat de tovarășul Mihail Gorbaciov
MOSCOVA. 8 (Agerpres). — în 

raportul prâ^eritat la adunarea festi
vă, tovarășul Mihail Gorbaciov. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
după ce a arăvat că anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei au 
fost îndelungați si aspri, iar drumul 
spre victorie a fost greu, a spus : 
înfringerea fascismului, Încheierea 
victorioasă a războiului au devenit 
evenimente de însemnătate istorică 
mondială, de cotitură, care au des
chis in fața omenirii salvate noi căi 
de progres social, perspectiva unei 
păci drepte și trainice pe pământ.

Sint uriașe sacrificiile pe care po
porul nostru le-a făcut in numele 
victoriei — a arătat vorbitorul. Nici
odată nu se vor stinge durerea pen
tru pierderile suferite, tristețea pen
tru cei căzuți. Dar fără jertfa vie
ții lor eroice pentru patrie nu ar 
fi existat nici victoria.

împotriva agresiunii fascismului 
german și a militarismului japonez
— a spus tovarășul M. Gorbaciov
— au acționat intr-un front co
mun numeroase țări și popoare. 
Oamenii sovietici își amintesc și 
dau o înaltă prețuire contribu
ției tuturor participanților la cel 
de-al doilea război mondial in în
fringerea dușmanului comun, cin
stesc faptele lor de arme în lupta 
pentru libertate, pace si dreptate.

Vorbitorul a scos în relief rolul 
primordial pe care l-a avut Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice în or
ganizarea apărării țării, în pregă
tirea și obținerea marilor victorii 
împotriva Germaniei fasciste și în 
înfringerea acesteia. în anii războ
iului s-a consolidat prestigiul moral- 
politic al partidului, a crescut 
și mai mult în ochii poporului ca
litatea de comunist.

După ce a evidențiat vitejia mili
tarilor armatelor aliate, vorbitorul a 
menționat contribuția la înfringerea 
hitlerismului a mișcărilor de parti
zani, a tuturor patrioților antifasciști 
din diferite țări, far in ultim#. eta
pă; a războiului, a . armatei României, 
a altor țări.

Vorbitorul a . evocat apoi contribu
ția Uniunii Sovietice la înfringerea 
japoniei militariste.

In continuare, M. Gorbaciov a tre
cut în revistă marile rezultate obți
nute de poporul sovietic, sub condu
cerea P.C.U.S., în cei 40 de ani care 
au trecut de la victoria asupra fas
cismului. în înlăturarea uriașelor 
distrugeri provocate de război și în re
facerea economică a țării, în dezvol
tarea industriei, agriculturii, a învă- 
țămîntului. științei și culturii. în edi
ficarea. societății socialiste si comu
niste.

Lucrul principal, cel mai prețios 
pe care ni l-a adus victoria, a spus 
el. îl constituie posibilitatea de a 
trăi și a munci în condiții de pace, 
încercările războiului au demonstrat 
că orînduirea noastră socială este 
invincibilă, că forțele ei vitale sint 
inepuizabile.

Societatea sovietică de astăzi, a 
continuat el. este o societate cu o 
economie înalt dezvoltată. Venitul 
național al țării a crescut de peste 
16 ori în comparație cu nivelul an
tebelic. producția industrială a spo
rit de 24 de ori. Industria noastră 
s-a dezvoltat de două ori mai rapid 
decît în statele capitaliste avansate. 
In prezent. U.R.S.S. produce fontă și

In prezidiu se afla tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., șeful delegației de partid și 
de stat din țara noastră.

în marea sală a Congreselor erau 
prezenți eroi ai Uniunii Sovietice și 
eroi ai muncii, luptători care s-au 
distins în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei, reprezentanți ai 
muncitorilor și colhoznicilor din toa
te republicile unionale, militari, oa
meni de știință, artă și cultură.

Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți 'ai unor partide comu
niste și muncitorești din diferite țări 
ale lumii, delegații de partid si gu
vernamentale din țări în curs de 

oțel, petrol și gaze, ciment și îngră
șăminte minerale, mașini-unelte, 
tractoare și combine cerealiere, nu
meroase ale tipuri de produse în 
cantități mai mari decît oricare altă 
țară din lume.

După ce a evidențiat marile înfăp
tuiri ale poporului sovietic în ulti
mele patru decenii, în toate sec
toarele de activitate, vorbitorul a 
spus :

Succesele noastre sînt evidente, dar 
dialectica dezvoltării este de așa na_- 
tură încît obiectivele atinse deschid 
noi orizonturi istorice, ridică în fața 
poporului sarcini mai complexe, mai 
importante. Partidul consideră că 
principala sarcină a zilelor noastre o 
constituie accelerarea substanțială a 
progresului social-economic al socie
tății sovietice. Ea este dictată de în
treaga evoluție a vieții — atît de 
condițiile interne, cit și de situația 
internațională. Este vorba, în primul 
rind, de dezvoltarea intensivă și di
namică a economiei naționale, care 
se bizuie integral pe cele mai mo
derne realizări ale gindirii tehnico- 
științifice. Aceasta este baza ce va 
permite asigurarea creșterii continue 
a bunăstării poporului, întărirea pu
terii economice și de apărare a tă
rii, perfecționarea multilaterală a 
socialismului dezvoltat.

Principalul criteriu de dezvoltare 
economică este astăzi obținerea unor 
înalte rezultate finale, in condițiile 
unei cît mai bune folosiri a resur
selor. Sintem obligați ca. într-un 
timp istoricește scurt, să atingem 
cotele cele mai înalte ale producti
vității muncii, calității producției, e- 
ficienței producției in ansamblu. A- 
cesta este imperativul zilei. Princi
pala cale de atingere a acestui o- 
biectiv o reprezintă progresul teh- 
nico-științific. De modul cum vom

■ rezolva problema accelerării acestuia, 
a folosirii imediate și eficiente a 
realizărilor științei și tehnicii în e- 
conomia națională vor depinde în 
mare măsură ritmul dezvoltării •. 
noastre, desfășurarea întreoerii. eco- . 
nomice: cu capitalismul. Intr-un ■

■ cuvînt. sarcinile aflate în fata ;><>- 
porului sovietic în noua etapă isto- 
rică sint de o amploare excepțio
nală. Dar noi dispunem de toate po
sibilitățile pentru înfăptuirea lor cu 
succes și vom realiza neapărat obiec
tivul propus.

în ultima parte a raportului, vor
bitorul s-a referit Ia situația . inter
națională actuală în lumina învă
țămintelor ce se desprind din cel 
de-al doilea război mondial, subli
niind că. în prezent, toate popoare
le lumii sint confruntate cu un 
inamic comun — pericolul unui 
război nuclear — Si cu o singură 
sarcină fundamentală — lichidarea 
acestui pericol.

Trecînd în revistă marile prefaceri 
care au avut loc pe arena .interna
țională în perioada postbelică, 
M. Gorbaciov s-a referit la agravarea 
situației internaționale în ultimii ani, 
subliniind că astăzi — mai mult 
decît oricînd — este nevoie de vigi
lență față de uneltirile celor care 
împing lumea spre prăpastie, de 
această dată spre prăpastia nucleară.

Noi sintem convinși că există po
sibilități pe deplin reale de a stăvili 
forțele militarismului, a spus el. în 
conștiința popoarelor de pe Pămint 

dezvoltare, reprezentanți ai unor par
tide socialiste, social-democrate și ai 
altor partide, oameni de stat din 
străinătate, reprezentanți ai unor 
organizații internaționale si ai unor 
organizații obștești. veterani de 
război din diverse țări, șefi ai .mi
siunilor diplomatice acreditați în 
Uniunea, Sovietică.

In sală se aflau membrii delegației; 
militare române, ai delegațiilor
U. G.S.R. și U.T.C.

Adunarea a fost deschisă de
V. V. Grișin. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S.

se întărește convingerea în posibili
tatea practică' a edificării unei lumi 
fără arme și fără războaie, convin
gerea că o asemenea lume poate fi 
construită chiar în vremea noastră, 
că pentru ea trebuie să se depună 
eforturi active, șă se lupte acum, 
astăzi. Această convingere este întă
rită de experiența politicii de 
coexistență pașnică, de obținerea 
unor rezultate practice in sfera co
laborării între statele apartinînd celor 
două sisteme. Sporește în intensitate 
înțelegerea faptului că pacea va fi 
trainică numai în situația în care prin
cipiile cele mai înalte, universale, 
ale relațiilor internaționale vor de
veni coexistența pașnică construc
tivă, egalitatea și cooperarea re- 
ciproc-avantajoasă între state, indi
ferent de sistemul lor social. Nu 
există nici o îndoială că mișcarea 
antirăzboinică va crește în conti
nuare, împiedicînd efectiv acțiunile 
aventuriste ale forțelor agresiunii. 
Singura soluție rațională astăzi o 
constituie statornicirea unei ...colabo
rări active intre toate statele, în 
interesul viitorului pașnic comun, 
crearea, folosirea și dezvoltarea unor 
asemenea mecanisme și instituții in
ternaționale care să permită să se 
găsească o armonizare optimă a in
tereselor naționale ale statelor cu in
teresele întregii omeniri.

Chemăm la colaborare sinceră 
cele mai diverse forțe sociale și po
litice, la o colaborare bazată pe bună 
credință, în numele păcii, a spus 
vorbitorul. Sarcina nu este simplă, 
ea nu poate fi rezolvată dintr-o dată, 
este nevoie de un grad destul de ri
dicat de încredere în relațiile dintre 
state. Cursul evenimentelor ar putea 
fi radical schimbat dacă la Geneva, 
în cadrul negocierilor sovieto-ameri- 
cane privind armele nucleare și cos
mice, s-ar reuși să se obțină un suc
ces palpabil. Aceasta este convinge
rea noastră.

Ne pronunțăm cu fermitate pen
tru,reluarea procesului ,destinderii,, a 
adăugat M. Gorbaciov,, clar . aceasta 
nu... înseamnă o siipplă .reîntoarcere 
la .ț'e.ea’ cp,. s-a realizat, îh ' anii ”7.0. 
Este nevoie să năztiîm spre mult 
mai mult. Destinderea, din punctul 
nostru de vedere, nu. reprezintă un 
scop final al politicii. Ea este o eta
pă necesară, dar numai tranzitorie, 
de la o lume încărcată de arme spre 
un sistem trainic și atotcuprinzător 
de securitate internațională. Uniunea 
Sovietică este gata să meargă pe a- 
ceastă cale. Cea mai înaltă îndatorire 
a guvernelor, a oamenilor de stat 
responsabili trebuie să o constituie 
căutarea tuturor posibilităților pen
tru eliminarea pericolului războiului 
nuclear. Uniunea Sovietică se pro
nunță ferm pentru o lume fără răz
boaie, pentru o lume fără. arme. Noi. 
declarăm din nou 6ă rezultatul în
trecerii istorice dintre cele două sis
teme nu trebuie să fie hotărît prin 
mijloace militare.

Apărarea dreptului sacru al omu
lui la viață, 1 asigurarea unei păci 
trainice este datoria celor vii in fața 
milioanelor de oameni căzuți pentru 
libertate și progres social, este da
toria noastră comună în fața gene
rațiilor de azi și de mîine, a subli
niat, in încheiere, Mihail Gorbaciov.

COMUNICAT CEHOSLOVACO- 
I NICARAGUAN. Cehoslovacia și 

Nicaragua, apreciind că situația in- 
I ternațională actuală este deosebit
| de complexă și încordată — își ex

primă convingerea că principala
I sarcină a contemporaneității o con

stituie preîntîmpinarea unui război 
nuclear — se arată în comunicatul 

. dat publicității la încheierea vizitei 
în Cehoslovacia a președintelui Re
publicii Nicaragua, Daniel Ortega 

■ Saavedra. Părțile au relevat. în 
context, rolul forțelor antirăzboi
nice în lupta împotriva politicii de 

i militarism și agresiune, eforturile 
I pentru reluarea procesului de des

tindere — relatează agenția C.T.K.

ile mesaje
mire tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Gustav Husak
PRAGA 8 (Agerpres).— Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, un cald salut tovără
șesc și cordiale felicitări împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate, 
fericire personală, de succese tot 
mai importante în edificarea socie
tății socialiste dezvoltate în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă.

Mulțumind, tovarășul Gustav Husak 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea sa, a 
conducerii P.C.C., a guvernului și 
poporului cehoslovac, un cordial sa
lut de prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate, de noi și tot mai 
mari succese in opera de edificare a

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GUSTAV HUSAK 
la adunarea festivă de la Praga dedicată 
sărbătoririi a 40 de ani de la eliberarea 

Cehoslovaciei
PRAGA 8 (Agerpres). — La Praga 

a avut loc miercuri adunarea festivă 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, Comite
tului Central al Frontului Național, 
Prezidiului Adunării Federale și Gu
vernului R.S. Cehoslovace, consacra
tă sărbătoririi a 40 de ani de la eli
berarea Cehoslovaciei.

în prezidiul adunării se aflau 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace, alți conducători de partid și 
de stat cehoslovaci, reprezentanți ai 
oamenilor muncii și ai forțelor ar
mate. Se aflau, de asemenea, con
ducătorii delegațiilor de peste hota
re. Din țara noastră se afla în. pre
zidiu tovarășul Uie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., conducătorul 
delegației de partid și de stat ro
mâne care participă la manifestările 
prilejuite de cea de-a 40-a aniversa
re a eliberării Cehoslovaciei.

In cadrul adunării festive a luat 
cuvîntul tovarășul Gustav Husak, 
care a relevat însemnătatea istorică 
a eliberării țării de sub dominația 
fascistă, act ce a deschis calea spre 
edificarea noii societăți pe pămîn
tul cehoslovac. El a evidențiat rolul 
principal pe care, l-a avut armata 
sovietică în zdrobirea mașinii de 
război hitleriste, în alungarea co- , 
țr^pițprilțjr , și în obținere#, victoriei 
(fiilale. împotriva Germaniei, .fasciste. . 
îîrij șțțeț^ș}, țipap, vorbitorii} a.relien,

. -fart contribuția de seamă a miilor tie 
participanți la mișcarea de rezisten
ță, organizată și condusă de Parti
dul Comunist din Cehoslovacia.

Referindu-se la participarea altor 
state din coaliția antihitleristă la 
lupta pentru înfringerea fascismului, 
Gustav Husak a spus ;

„Noi apreciem contribuția luptă
torilor americani, englezi, polonezi 
și români, a reprezentanților tuturor l 
popoarelor care au luptat pe terito
riul Cehoslovaciei împotriva dușma
nului comun".

Gustav Husak a. înfățișat apoi pe 
larg transformările profunde ce au 
avut loc în 'societatea cehoslovacă în 
cei 40 de ani care au trecut de la 
eliberare, succesele de seamă în dez
voltarea si Modernizarea industriei și 
agriculturii, -in ridicarea nivelului de 
educație și cultură al maselor. în 
creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Un loc important în cadrul cuvln- 
tării a fost rezervat prezentării prin
cipalelor direcții ale politicii externe 
de înțelegere, colaborare și pace 

societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

S-a. constatat cu satisfacție evolu
ția ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.C., dintre România și Ceho
slovacia, exprimîndu-se convingerea 
că raporturile fructuoase dintre cele 
două țări se vor dezvolta continuu 
în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii în lume, 
în același timp, au fost adresate 
calde felicitări cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub dominația fascistă.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Gustav Husak a tovarășului Uie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., șeful delegației de partid și 
de stat, care participă la manifes
tările consacrate celei de-a 40-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub ocupația fascistă.

promovate de Partidul Comunist și 
de statul cehoslovac.

în context vorbitorul a evidențiat 
atenția deosebită pe care Cehoslova
cia o acordă relațiilor sale cu cele
lalte țări socialiste, arătînd că aces
tea sînt raporturi de tip nou. care 
se întemeiază pe principiile egalită
ții, colaborării reciproc avantajoase 
și întrajutorării, identității de idea
luri. interese și teluri.

S-a evidențiat, în continuare, aten
ția deosebită pe care Cehoslovacia o 
acordă extinderii și diversificării re
lațiilor sale pe multiple planuri cu 
țările în curs de dezvoltare de pe 
toate continentele.

In spiritul coexistenței pașnice, 
a subliniat vorbitorul. Cehoslovacia 
dezvoltă dialogul politic și colabora
rea constructivă cu țările capitaliste 
dezvoltate, pe baza respectului și 
avantajului mutual, a neamestecului 
în treburile interne.

Referindu-se la situația internațio
nală actuală, vorbitorul a apreciat că 
în .ultima perioadă în climatul poli
tic mondial s-a ajuns la o situație 
deosebit de gravă, ca urmare a ac
celerării cursei înarmărilor, în spe
cial a celor nucleare, a pătrunderii 
competiției militare în noi medii, 
cum este spațiul cosmic, a manifes
tărilor politicii de forță. Subliniind 
că o sarcină principală a guvernelor 
și popoarelor in etapa actuală o con
stituie prevenirea. unui conflict.nu
clear și' salvgardarea păcii,,..„Guștav 
Husakoșir-a . exprimat încrederea, că 
prin eforturile . lor. comune, , forțele, 
iubitoare de pace, indiferent de con
vingerile lor politice, vor reuși să 
preîntîmpine o conflagrație nucleară 
pustiitoare.

Vorbitorul a arătat că P.C. din 
Cehoslovacia, statul cehoslovac pro
movează cu consecvență o politică 
de solidaritate cu popoarele din A- 
frica, Asia și America Latină care 
luptă împotriva politicii imperialiste 
de forță, dominație și amestec în tre
burile interne ale altor state, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare, pen
tru progres economic și social, pen
tru o nouă ordine economică mon
dială. r

In încheierea cuvîntării, Gustav 
Husak a arătat că cea de-a 40-a ani
versare a victoriei asupra fascismu
lui are loc într-o atmosferă de mîn- 
drie față de rezultatele obținute de 
poporul cehoslovac, într-o atmosferă 
de încredere in viitor, în transpune
rea în viață a mărețelor obiective de- 
dezvoltare economico-socială a țării, 
de ridicare a nivelului de viață al 
tuturor oamenilor muncii.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂN,
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DASCALESCU,

IN ȚĂRI ALE ASIEI DE SOMSI
I

Plecarea din-Bangkok
BANGKOK 8 (Agerpres). — Co- . 

respondență de la I. Erhan: Miercuri 
s-a încheiat vizita oficială a primu
lui ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. în . Thailanda.

Premierii celor două țări și-au 
exprimat satisfacția pentru rezulta
tele cu care s-au încheiat convorbi
rile oficiale, apreciindu-le drept o 
contribuție importantă la dezvol
tarea colaborării multilaterale ro- 
mâno-thailandeze. S-a reafirmat vo
ința celor două guverne de a acționa 
pentru transpunerea în viață a ac
țiunilor convenite, pentru identifi
carea de noi măsuri vizînd adîncirea 
colaborării economice reciproc avan
tajoase.

Sosirea la Singapore
SINGAPORE 8 (Agerpres). — 

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia

Poziția României privind necesitatea înfăptuirii 
dezarmării și consolidării păcii în lume 

prezentată la reuniunea general-europeană de Ia Viena 
consacrată Anului Internațional al Păcii

VIENA 8 (Agerpres). — La Cen
trul O.N.U. din Viena se desfășoa
ră. conform unei hotărîri a Adunării 
Generale a O.N.U., o reuniuni ge
neral-europeană dedicată pregătirii 
și marcării în 1986 a Anului Inter
național al Păcii. La lucrări partici
pă delegații din țările Europei. între 
care și România, din S.U.A. și Ca
nada. precum și reprezentanți ai or
ganismelor din sistemul O.N.U. și ai 
unor organizații neguvernamentale. 
Țările participante fac o. analiză a 
evoluției raporturilor pe plan euro
pean și mondial, examinează căi șl 
măsuri de realizare a dezarmării, de 
întărire a păcii și securității inter
naționale.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul țării noastre a 
prezentat pe larg poziția României, 
tezele din Raportul prezentat de to
varășul Nicolâe Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al P.C.R., cu pri
vire la necesitatea imperioasă a

Noi reacții de dezaprobare a embargoului economic 
impus de S.U.A. împotriva Republicii Nicaragua

• Demersuri ale guvernului nicaraguan • Declarația Biroului 
s de coordonare ăl
MANAGUA 8 (Agerpres). — Nica

ragua a solicitat oficial convocarea 
unei Reuniuni extraordinare a Con
siliului latino-american — organul 

xde conducere al Sistemului Econo
mic Latino-American (S.E.L.A.) — 
pentru a lua în discuție consecințele 
embargoului comercial impus de 
S.U.A. împotriva Republicii Nica
ragua — informează agențiile Prensa 
Latina și E.F.E.

Guvernul nicaraguan a cerut, de 
asemenea, convocarea unei reuniuni 
speciale a Acordului General pentru 
Tarife și Comerț (G.A.T.T.) în vede
rea dezbaterii măsurilor economice 
impuse împotriva țării de Adminis
trația americană.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Biroul de coordonare al țârilor 
nealiniate, întrunit în cadrul unei 
reuniuni de urgentă la sediul O.N.U. 
din New York, a condamnat în mod 
ferm embargoul comercial și . cele
lalte măsuri economice coercitive 
adoptate de Statele Unite împotriva 
Republicii Nicaragua, transmit agen
țiile Taniug și U.P.I.

Intr-o declarație adoptată în una
nimitate. Biroul de coordonare apre

Primul ministru al guvernului ro
mân a adresat primului ministru al 
guvernului thailandez invitația de a 
face o vizită oficială în Republica 
Socialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

★
La plecare. pe aeroportul din 

Bangkok, primul ministru al guver
nului român a fost salutat de pri
mul ministru thailandez. de alte 
persoane oficiale thailandeze. După 
intonarea imnurilor de stat ale 
României și Thailandei, o gardă mi
litară a prezentat onorul.

Cu prilejul vizitei au fost semnate 
contracte economice pentru anul 
1985, cît și pentru perioada 1986— 
1990, și au fost convenite acțiuni de 
cooperare în producție.

liste România, a sosit Ia Singapore 
unde va face a vizită oficială la in
vitația primulpi ministru al Repu
blicii Singapore, Lee Kuan Yew.

opririi cursei înarmărilor, a trecerii 
la dezarmare. în primul rind la 
dezarmarea nucleară, a realizării de 
acorduri și înțelegeri care să contri
buie la edificarea securității în Eu
ropa și în lume, la garantarea păcii 
pe planeta noastră.

In cadrul dezbaterilor, reprezen
tantul tării noastre a prezentat, de 
asemenea, semnificația si importanța 
unor inițiative ale României la 
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale. inclusiv pe plan european, 
menite să contribuie la oprirea 
cursei înarmărilor, la trecerea la 
dezarmare, la crearea unor raporturi 
noi, de respect reciproc și coopera
re între toate țările, la reglemen
tarea conflictelor exclusiv pe cale 
pașnică, prin negocieri, Ja întărirea 
rolului O.N.U. și al organismelor din 
sistemul său pentru soluționarea 
problemelor, majore cu care se con
fruntă omenirea.

țărilor nealiniate
ciază că ultimele acte politice și 
economice de presiune, alături de ac
țiunile cu caracter militar, sînt con
trare principiilor fundamentale ale 
dreptului și ordinii economice inter
naționale, subminind în același timp 
eforturile „Grupului de la Contado- 
ra“ îndreptate spre găsirea unei so
luții politice la gravele probleme cil 
care se confruntă America Cen
trală.

MADRID 8 (Agerpres). — Pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, 
și-a încheiat vizita oficială de două 
zile efectuată la Madrid, unde a 
avut convorbiri cu primul ministru 
al Spaniei. Felipe Gonzalez. întt-o 
declarație făcută după convorbiri, 
exprimînd dorința Spaniei de a 
menține relații prietenești cu Sta
tele Unite, „în pofida unor diver
gențe de apreciere", primul ministru 
spaniol a criticat politica S.U.A. 
față de Nicaragua și a condamnat 
embargoul economic instituit !de 
Administrația americană împotriva 
acestei țări. Felipe Gonzalez a rele
vat că dialogul — mai curînd decît 
presiunile — reprezintă calea de so
luționare a conflictelor din America 
Centrală.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ZILEI VICTORIEI
BERLIN

BERLIN 8 (Agerpres). — La Berlin 
a avut loc o adunare solemnă con
sacrată celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei asupra Germaniei hitleriste 
și eliberării poporului german de sub 
fascism. Au luat parte Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, alți conducă
tori de partid și de stat din R.D.G.

în cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
Horst Sindermann, președintele Ca
merei Populare a R.D.G., a subliniat 
că victoria repurtată, în urmă cu 40 
de ani, asupra fascismului hitlerist 
a însemnat pentru poporul german 
libertatea, oferindu-i-se posibilitatea 
de a participa la procesul de edifi
care a păcii — relatează agenția 
A.D.N. Vorbitorul a subliniat că 
acum, mai mult ca niciodată, se 
impun măsuri eficiente de dezarma
re, in primul rind de dezarmare nu
cleară, pentru eliminarea pericolu
lui unei conflagrații pustiitoare.

Horst Sindermann a reafirmat po
ziția consecventă a R.D. Germane 
potrivit căreia niciodată de pe pă- 
mîntul german nu trebuie să mai 
pornească un nou război, adăugind 
că'cele două state germane au obli
gația politică și morală de a acționa 
pentru pace și de a întreține relații 
de bună vecinătate între ele.

Vorbitorul s-a referit, în încheiere, 
la prefacerile înnoitoare ce au avut 
loc pe plan internațional după cel 
de-al doilea război mondial, arătînd 
că în perioada postbelică s-a afirmat 
cu putere voința popoarelor de a trăi 
libere și independente, de a înainta 
pe calea progresului și de a apăra 
pacea.

PARIS
PARIS 8 (Agerpres). — Franța a 

celebrat miercuri, printr-o serie de 
manifestări oficiale, împlinirea a pa

tru decenii de la încheierea celui 
de-al doilea război mondial. Pre
ședintele Republicii Franceze, 
Frangois Mitterrand, a depus o jerbă 
de flori la Mormîntul soldatului ne
cunoscut, situat sub Arcul de Triumf.

în piața Charles de Gaulle,- din 
Paris, a avut loc, de asemenea, o ma
nifestare a unităților armatei fran
ceze, la care au asistat cele mai 
înalte oficialități ale țării, precum și 
o mulțime imensă, după cum men
ționează agenția France Presse.

Manifestarea s-a desfășurat sub 
deviza „Pace și reconciliere".

BONN
BONN 8 (Agerpres). — La Bonn 

a avut loc o sesiune comună a ce
lor două camere ale parlamentului 
R.F.G. — Bundestagul și Bundesra- 
tul, în cadrul căreia a fost marca
tă împlinirea a 40 de ani de la În
cheierea celui de-al doilea război 
mondial.

în cuvîntul său. președintele 
R.F.G., Richard von Weizsăcker, a 
afirmat că ziua de 8 mal 1945 va 
rămine în memoria germanilor ..ca 
o zi a eliberării tuturor" de sistemul 
instaurat de dictatura hitleristă. El 
a menționat, de asemenea, că aceas
tă zi aduce în memorie pierderile 
de vieți omenești pe care le-au pro
vocat războiul si tirania hitleristă, 
îndeosebi asasinatele comise în la
gărele de concentrare.

Cu același prilej, Prezidiul con
ducerii Partidului Comunist German 
a dat publicității o declarație în 
care data de 8 mai — cînd, în 1945, 
a avut loc capitularea Germaniei 
hitleriste — este declarată „zi a pă
cii și eliberării", subliniind că 
„cea mai importantă sarcină, la 40 
de ani de la eliberare, este de a se 
face totul pentru a nu mai exista 
vreodată război și fascism, pentru ca 
de pe pămîntul german să nu mai 
pornească vreun război".

LONDRA
LONDRA 8 (Agerpres). — Cu 

ocazia celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului, la 
Londra a avut loc un serviciu co
memorativ național la care au- asis
tat regina Elisabeta a Il-a și pri
mul ministru Margaret Thatcher, 
precum și foști combatanți In cel 
de-al doilea război, mondial.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, arhiepiscopul de Canterbury, Ro
bert Runcie, a spus : „Fie ca sărbă
torirea acestei izbînzi să ne dea 
energia necesară ca să acționăm pen
tru o mai mare reconciliere pe plan 
mondial, de care depinde pacea 
durabilă".

Organizația britanică „Mișcarea 
pentru dezarmare nucleară" a orga
nizat la Londra un mare miting con
sacrat păcii și dezarmării.

Luînd cuvintul, secretarul general 
al organizației, Bruce Kent, a sub
liniat că în prezent, la 40 de ani de 
la înfringerea Germaniei fasciste în 
cel de-al doilea război mondial, pe
ricolul de război nu a trecut, iar 
omenirea se află în fața urnii pericol 
și mai grav — acela de a deveni vic
tima unei conflagrații termonucleare.

VIENA
VIENA 8 (Agerpres). — Reprezen

tanți a peste 30 de organizații de ti
neret din Austria au participat la un 
marș consacrat aniversării a 40 de 
ani de la victoria asupra fascismului. 
Pe teritoriul fostului lagăr de con
centrare de la Mathausen, transfor
mat astăzi in monument-muzeu, a 
avut loc un miting, informează agen
ția T.A.S.S.

HAGA
HAGA 8 (Agerpres). — In Olanda, 

cea de-a 40-a aniversare a eliberării 

de sub ocupația fascistă a fost mar
cată prin adunări festive și mitin
guri comemorative. Deschiderea ma
nifestărilor a avut loc la 1 mai, cu o 
paradă a veteranilor din forțele ae
riene aliate participanți la „Opera
țiunea Manna", prin care în iarna 
anilor 1944—1945 populației olandeze 
înfometate i-au fost furinzate ali
mente pe calea aerului. Pretutin
deni în Olanda pot fi văzute ex- 

"poziții despre război și eliberare, 
transmite agenția D.P.A. Sint pre
zentate fotografii, cărți, documente, 
diverse alte exponate ce amintesc 
despre anii de ocupație.

In iarna 1944—1945, circa 50 000 
de olandezi, între care mulți copii, 
au pierit din cauza foametei, frigu
lui și epuizării fizice. Grevele și 
acțiunile de protest au fost sever 
reprimate de autoritățile de ocupație.

SYDNEY
CANBERRA 8 (Agerpres). — Sub 

deviza „1945-: NU — fascismului !, 
1985 : NU — războiului nuclear !“, la 
Sydney s-a desfășurat un miting 
consacrat celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei asupra fascismului. Au 
participat cunoscuți oameni politici, 
activiști ai unor organizații obștești, 
sindicale și de tineret din Australia. 
Evocînd ororile fascismului și în ge
neral tot ceea ce a însemnat confla
grația mondială pentru omenire, vor
bitorii. au avertizat asupra marilor 
pericole reprezentate, astăzi, de es
caladarea cursei înarmărilor. în spe
cial nucleare, ce ar putea antrena 
însăși distrugerea planetei.

„Sintem gata să ne sporim efortu
rile în direcția preîntimpinării unei 
catastrofe nucleare care amenință în 
prezent întreaga omenire", a decla
rat, la miting, senatorul Bruce Child- 
se. „Cursa înarmărilor, a adăugat el, 
constituie un pericol pentru fiecare 
om de pe planetă".

La încheierea mitingului s-a ini
țiat o campanie de stringere de sem
nături pe un apel pentru pace și 
dezarmare.

AGENȚIILE DE PRESA 
pescurt

LA SOFIA A AVUT LOC ȘE
DINȚA BIROULUI POLITIC 
AL C.C. AL P.C. BULGAR, în 
cadrul căreia — relatează agen
ția B.T.A. — a fost prezentată 
o informare referitoare la întîl- 
nirea la nivel înalt a conducăto
rilor de partid și de stat ai țări
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, desfășurată în capitala 
R.P. Polone. Aprobind activita
tea delegației bulgare Ia întâl
nire, Biroul Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar a subliniat că pre
lungirea duratei valabilității 
Tratatului de la Varșovia cores
punde intereselor cauzei păcii 
și securității în întreaga lume.

L

ANULAREA MANEVRELOR MI
LITARE ALE PACTULUI ANZUS. 
Ministrul australian al apărării, 
Kim Beazley, a anunțat că mane
vrele militare bianuale „Kangou- 
rou ’85“ . ale tratatului ANZUS 
(S.U.A., Australia. Noua Zeelandă) 
au fost anulate, ca urmare a disen
siunilor din cadrul acestei alianțe. 
După cum releyă agenția France 
Presse, această decizie intervine în 
contextul politicii antinucleare a 
guvernului laburist din. Noua Zee
landă. care a interzis accesul in 
porturile țării al navelor nucleare 
americane.

NEGOCIERI AMERICANO-SPA- 
NIOLE. La încheierea unor convor
biri purtate cu secretarul de stat 
al S.U.A., George Shulz, ministrul 
afacerilor externe al Spaniel, Fer
nando Moran, a anunțat că intre 
cele două țări vor fi organizate ne
gocieri preliminare privind reduce
rea prezenței militare americane in 
Spania,

LA OTTAWA S-A DESCHIS O 
REUNIUNE DE EXPERȚI care. în 
baza mandatului stabilit la reuniu
nea general-europeană de la Ma
drid. urmează să examineze pro
bleme legate de respectarea • drep
turilor omului, în țările semnata
re ale Actului final de la Hel
sinki. Urmează a fi adoptate, de 
asemenea, recomandări și concluzii 
privind intensificarea cooperării 
între statele participante.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN 
LIBAN. La Beirut a avut loc 
miercuri o reuniune prezidată de 
președintele tării, Amin Gemayel, 
la care au participat primul minis
tru, Rashid Karame, ministrul 
apărării, Adel Osșeirane, și mem
brii Consiliului militar, alcătuit 
din ofițeri superiori apartinînd 
principalelor șase comunități re
ligioase libaneze. Au fost exami
nate măsurile necesare pentru în
cetarea ostilităților, restabilirea 
securității și instaurării durabile a 
calmului in zona capitalei. Potri
vit agențiilor France Presse și 
Reuter, după ce în primele ore ale 
zilei de miercuri se înregistraseră 
noi ciocniri de-a lungul liniei de 
demarcație dintre sectoarele de 
est Iși de vest ale Beirutului, în 
cursul serii nu s-au mai semnalat 
schimburi de focuri.

S.W.A.P.O. CONDAMNA UNEL
TIRILE R.S.A. tnțr-o conferință de 
presă ținută la Nairobi, președin
tele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, a condamnat hotări- 
rea autorităților rasiste sud-africa- 
he de a institui un așa-numit gu
vern interimar in Namibia, măsură 
vizînd împiedicarea accesului la 
independență al acestui teritoriu. 
Liderul S.W.A.P.O. a relevat că 
Namibia dorește să i se acorde 
independența in mod necondiționat, 
pentru a-și alege un ■ guvern con
form aspirațiilor sale.
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Acționăm pentru a se respecta neabătut independența fiecărei națiuni, dreptul fiecărui popor la libertate 
și dezvoltare de sine stătătoare. Fără independență și libertate nu poate exista nici pace, nici conlucrare! Iată de ce 
România face totul și nu va precupeți nici un efort pentru a contribui la lupta pentru independență a tuturor națiunilor, 
pentru relații noi, pentru o politică de prietenie, colaborare și pace în întreaga lume!

NICOLAE CEAUȘESCU

Desen de Gh. Călărașii

Printr-o coincidență profund simbolică, ziua de
9 Mai are pentru poporul român o dublă sem
nificație. Sărbătorind astăzi, alături de întrea

ga omenire progresistă, patru decenii de la victo
ria asupra fascismului - eveniment de covîrșitoare 
însemnătate în istoria universală — poporul nostru 
aniversează, totodată, și „Ziua independenței 
României", zi în care, cu 108 ani în urmă, parla
mentul țării, dînd glas voinței întregului popor, a 
proclamat neatîrnarea patriei.

Liber și demn, angajat cu toate forțele sale în 
edificarea noii orînduiri, întregul popor român 
cinstește aceste evenimente ca două momente 
hotărîtoare pentru destinele sale, pentru afirmarea 
sa liberă și independentă în rîndul națiunilor lumii.

La marcarea gloriosului jubileu al victoriei împo
triva fascismului, poporul nostru se prezintă cu 
conștiința datoriei împlinite, cu sentimentul de 
legitimă mîndrie de a-și fi adus nemijlocit o sub
stanțială contribuție materială șl umană la uriașa 
bătălie purtată de forțele coaliției antihitleriste 
pentru înfrîngerea celui mai periculos dușman al 
libertății și independenței popoarelor, al păcii și 
progresului întregii lumi.

Victoria asupra fascismului a dovedit că liber
tatea și independența popoarelor reprezintă o 
cauză de neînvins, care pînă la urmă nu poate să 
nu se impună și să nu triumfe pe scena istoriei.

In același timp, marea victorie de acum patru 
decenii a coaliției antifasciste a pus încă o dată 
in lumină legătura indisolubilă, atestată de întreaga 
istorie, dintre pace și libertate : popoarele lumii 
s-au ridicat cu arma în mînă împotriva cotropirii 
hitleriste tocmai pentru că nu puteau accepta să 
li se răpească libertatea, nu puteau accepta să 
trăiască înlănțuite în sclavie.

Redobîndindu-și cu prețul unor uriașe sacrificii 
libertatea grav amenințată, popoarele au impus 
perioada de pace cea mai îndelungată cunoscută 

In acest secol. In condițiile păcii regăsite, viața 
continentului european, ca și a întregii lumi, s-a 
schimbat în mod radical în ultimele patru decenii, 
voința popoarelor de a trăi liber și independent, 
de a fi stăpîne pe propriile destine afirmîndu-se 
mai viguros ca oricînd.

Din păcate însă,' o dată cu afirmarea tot mai 
hotărîtă a voinței popoarelor de a se dezvolta de 
sine stătător, în pace și colaborare, pe glob con
tinuă să aibă loc manifestări ale politicii de forță 
și dictat, de încălcare a independenței și suverani
tății popoarelor, se accentuează cursa înarmărilor, 
in special nucleare — ceea ce a făcut ca, în ultimul 
timp, în viața internațională să se ajungă la o 
încordare fără precedent, care creează grave pri
mejdii la adresa păcii, a înseși vieții popoarelor.

Aceasta impune, mai mult ca oricînd, tuturor 
popoarelor lumii, îndeosebi celor din Europa, ca, 
ținînd seama de învățămintele istoriei, să-și unească 
cit mai strîns eforturile, să conlucreze cit mai activ, 
pînă nu este prea tîrziu, pentru a bara calea spre 
confruntare și război, spre o catastrofă nucleară. Și, 
așa cum este adevărat că nu poate fi liber un 
popor care asuprește alte popoare, tot atît de 
adevărat este și faptul că nu poate milita eficient 
pentru pace decît un popor care este liber și acțio
nează în sprijinul cauzei libertății.

Acesta este și spiritul care animă România 
socialistă în întreaga sa activitate internațională. 
Militind cu neabătută fermitate și consecvență 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă, țara noas
tră militează, implicit, pentru o lume a păcii și 
libertății tuturor popoarelor. Eforturile neobosite pe 
care România socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le depun sub semnul acestui mare comandament al 
contemporaneității constituie unul din Izvoarele 
principale ale prestigiului de care se bucură pe 
toate meridianele politica țării noastre, personali
tatea președintelui ei.

Cauza libertății si independentei-cauză de neînfrint
întreaga dezvoltare a socie

tății, experiența proprie a po
porului nostru,-ea- și a-celorlalte 
popoare , testă cu putere că do- 
bîndirea și consolidarea- inde
pendenței naționale reprezintă 
o legitate obiectivă a dezvoltă
rii sociale. Se poate spune că 
întreaga istorie a omenirii este 
marcata de lupta neourmată a 
popoarelor pentru eliberare na
țională. pentru asigurarea drep
tului lor inalienabil de a se 
dezvolta potrivit propriei voințe 
și propriilor interese.

însăși marea victorie a po
poarelor asupra fascismului 
stă mărturie faptului că marea 
cauză a independenței și liber
tății popoarelor este de neîn- 
frînt atunci cînd popoarele ac
ționează unite și sînt hotărîte 
să nu dea Înapoi de la nici un 

Cheia de boltă a destinderii și înțelegerii 
internaționale

în deplină consonanță cu această cerință fundamentală a 
contemporaneității, promovarea cauzei libertății și indepen
denței naționale a popoarelor constituie o trăsătură funda
mentală și definitorie a politicii externe a României, una 
din liniile directoare ale întregii sale activități internațio
nale. Se poate afirma că nu a existat cauză dreaptă, nu a 
fost popor ce s-a ridicat la lupta pentru cucerirea sau apă- - 
rarea- libertății și independenței sale naționale să nu fi 
avut în P.C.R., în poporul român un sprijin și aliat de 
nădejde.

fel de sacrificiu pentru apăra
rea drepturilor lor imprescrip
tibile.

încheierea victorioasă a răz
boiului antihitlerist a însemnat, 
cum se știe, nu numai recuce
rirea libertății și asigurarea in
dependenței țărilor și popoare
lor ce fuseseră înrobite de na
ziști ; ea a constituit, totodată, 
și punctul de plecare al unui 
amplu proces de profunde 
transformări revoluționare, de 
stimulare a luptei popoarelor 
de pretutindeni pentru libertate 
și neatârnare, luptă care a că
pătat o amploare uriașă, o in
tensitate fără precedent.

Sub loviturile puternice ale 
popoarelor, vechile imperii co
loniale s-au prăbușit și pe rui
nele lor au apărut peste o sută 
de state noi, care s-au angajat 

triva colonialismului șl inter
venției străine.

0 Un sprijin hotărit au acor
dat P.C.R., România socialistă 
popoarelor lumii a treia care 
s-au ridicat la luptă pentru 

pe calea dezvoltării libere, de 
sine stătătoare. în același timp, 
principiul independentei și-a 
găsit o amplă consacrare în do
cumente: fundam.en.tale ale drep
tului internațional, cum ar fi 
Carta Națiunilor Unite, Decla
rația O.N.U. asupra principiilor 
de drept internațional privind 
relațiile prietenești și colabora
rea între state. Actul final de 
la Helsinki și altele.

Așa cum arată realitățile lu
mii de azi, chiar și după cuce
rirea neatîrnării politice și for
marea statelor proprii, ideea in
dependenței naționale se ma
nifestă ca un puternic genera
tor de energii în conștiința po
poarelor dornice să se dezvolte 
liber, nestingherit, pe calea 
progresului economic si social;

libertate și independență națio
nală, pentru dreptul de a fi 
stăpîne pe propria lor soartă. Cu 
prilejul contactelor și întîlniri- 
lor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și lideri a numeroa
se mișcări de eliberare au fost 
semnate documente care au 
marcat primele recunoașteri in
ternaționale ale acestor mișcări, 

0 După ce aceste popoare 
s-au constituit ca state libere, 
țara noastră a stabilit eu ele 
imediat relații de strinsă. co
laborare și cooperare pe multi
ple planuri, care constituie^un 
model de relații cu adevarat 
fructuoase.

© România este coautoare ® 

ea însuflețește popoarele din 
noile state ‘independente în 
lupta ; pentru . consolidarea, inde
pendenței politice--prin ' inde
pendența. espnp$i<$, j-Jn,„.același 
timp, în țările care și-au do- 
bîndit mai de mult independen
ta politică ea reprezintă. un pu
ternic factor mobilizator in 
lupta pentru respingerea orică
ror încercări de știrbire a aces
tei cuceriri istorice. împotriva 
oricăror ingerințe din afară.

Cauza independenței naționale 
se bucură astfel în .prezent de 
o grandioasă afirmare pe plan 
internațional,, respectarea, stric
tă a independentei fiecărui stat 
constituind cheia de boltă a 
destinderii și păcii în lume, a 
progresului și bunăstării fiecă
rui popor.

istoricei „Declarații cu privire 
la acordarea independentei ta
rilor și popoarelor coloniale", 
inițiind, în același timp, nu
meroase documente ale O.N.U. 
și altor foruri internaționale 
în vederea lichidării vestigiilor 
colonialismului, accesului la 
independență al poporului na- 
mibian, abolirii politicii de dis
criminare și apartheid, afirmă
rii dreptului la dezvoltare libe
ră a tuturor popoarelor.

• Țara noastră sprijină cu 
consecvență drepturile legitime 
ale poporului palestinian, sub 
conducerea O.E.P., inclusiv drep
tul la constituirea unui stat 
propriu, independent.

Aniversarea a 40 de ani de la victoria asupra fascismului 
impune ca principală învățătură în conștiința popoarelor 
lumii necesitatea imperioasă a preîntâmpinării unui nou 

' război, care, în condițiile existenței armelor nucleare, ar fi 
îilțiifi'til ce l-ăf cunoaște omenirea, scoate în evidență, cu 

mai multă putere decît oricînd, imperativul opririi cursei 
înarmărilor, al apărării păcii, ca problemă fundamentală 
a epocii noastre.

înfăptuirea, acestui deziderat suprem a constituit și consti
tuie obiectivul primordial, esența însăși a întregii politici ex
terne promovate de România socialistă, a demersurilor și ini
țiativelor multiple ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

• Ca urmare a unei inițiative 
a României socialiste. Adunarea 
Generală a O.N.U. a proclamat 
„Deceniul dezarmării al Națiu
nilor Unite : 1970—1980".

• Rapoarte ale O.N.U. pri
vind „Consecințele economico 
și sociale ale cursei înarmări
lor" au. avut ca ' bază o propu
nere românească. 1
• Un profund ecou . interna

țional a suscitat prezentarea în

• Comuniștii, întregul nostru 
popor au fost și sînt alături de 
cauza dreaptă a poporului co
reean, au acordat sprijin multi
lateral popoarelor din Indochi
na în perioada luptei lor împo

Pentru o Europă a încrederii și colaborării, 
eliberată de amenințarea nucleară

In ansamblul eforturilor perseverente ale României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu consacrate făuririi unei 
lumi a păcii, independenței și progresului, un loc prioritar 
îl ocupă acțiunile și demersurile care au drept obiectiv de
pășirea actualei stări de încordare de pe continentul nostru, 
renunțarea la instalarea noilor rachete, reluarea procesului 
de destindere, încredere și colaborare, crearea unei Europe 
unite, pașnice și prospere.

In acest sens România a

® Necesitatea opririi ampla
sării noilor rachete americane 
cu rază medie de acțiune in

1975 Ia O.N.U. a documentului 
„Poziția României în proble
mele dezarmării, în primul rind 
ale dezarmării nucleare, si în 
instaurarea unei păci trainice 
in lume".
• în vederea înlăturării pri

mejdiei nucleare România pre
conizează, între altele : înceta
rea producției de arme nucleare 
și trecerea la reducerea trepta
tă a stocurilor existente, pînă

relevat :

Europa și a aplicării contramă- 
surilor sovietice, realizarea unui 
acord care să ducă la elimina

Ia lichidarea lor, și interzicerea 
definitivă a acestor arme ; asu
marea de către toate statele po
sesoare de arme nucleare a an
gajamentului ferm de a nu fo
losi primul aceste arme ; crearea 
de zone denuclearizate în dife
rite regiuni ale lumii ; interzi
cerea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară.

• Istoricele Inițiative, ale 
■ președintelui Nicolae Ceaușescu 

au generat uriașele acțiuni pen
tru pace din întreaga tară, cul
minând cu cele 18 milioane de 
semnături pe „Apelul poporului 
român", adresat celei de-a 
doua sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării.

® Evidențiind prioritatea ab
solută a dezarmării nucleare, 
România a formulat, totodată, 
un șir de propuneri privind, 
între altele, reducerea arma
mentelor clasice ; retragerea

rea armamentului nuclear pe 
continentul nostru și în întrea
ga lume.

O Oportunitatea ca țările eu
ropene. în primul rînd statele 
din cadrul Tratatului de la 
Varșovia și din N.A.T.O., să se 
întîlnească și să discute, pentru 
a contribui activ, intr-o formă 
sau alta. Ia găsirea de soluții 
corespunzătoare în vederea în
registrării unor pași pozitivi în 
cadrul tratativelor sovieto-ame- 
ricane. 

trupelor străine in limitele gra
nițelor naționale ; desființarea 
bazelor militare străine de pe 
teritoriul altor state ; diminua
rea activităților militare de na
tură să afecteze încrederea și 
securitatea statelor ; lichida
rea concomitentă a celor două 
blocuri militare — N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia.

© România se pronunță pen
tru-oprirea militarizării spațiu
lui cosmic, pentru a se ajunge 
la o reglementare care să asi
gure folosirea Cosmosului nu
mai in scopuri. pașnice. în inte
resul progresului general.

0 în repetate rînduri Româ
nia a propus oprirea creșterii 
cheltuielilor militare și trecerea 
de îndată la reducerea lor cu 
cel puțin 10 la .sută, urmînd ca 
in viitor să se stabilească un 
program concret și real de re
ducere anuală a acestor chel
tuieli.

O Însemnătatea statornicirii 
intre toate țările din Europa a 
unor relații bazate pe încredere, 
stimă .și respect reciproc, pe 
baza decalogului de principii 
stabilite -in Actul final de la 
Helsinki.

© Imperativul încheierii unui 
tratat general european de 
nerecurgere la forță, dezvolta
rea colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale între 
toate statele continentului.

OMAGIU CONTRIBUȚIEI ROMÂNIEI LAr
VARȘOVIA. — în cadrul unei 

conferințe de presă, care a avut loc 
la Ambasada română din Varșovia, 
au fost evocate lupta poporului 
român pentru libertate națională și 
socială, acțiunile antirăzboinice și 
antifasciste desfășurate in România 
în anii premergători celui de-al 
II-lea război mondial, intre care 
un loc de frunte l-a ocupat marea 
demonstrație de la 1 Mai 1939, în 
organizarea și desfășurarea căreia 
un rol determinant l-a avut tova
rășul Nicolae Ceaușescu, revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944. S-a evidențiat, 
de asemenea, că ostașii români au 
luptat cu eroism, alături de cei ai 
armatei sovietice, pentru elibera
rea deplină a teritoriului țării noas
tre și apoi a Ungariei și Ceho
slovaciei, pînă la victoria finală 
asupra fascismului. S-a relevat, 
totodată, că poporul român sărbă
torește la 9 Mai Ziua independen
ței sale de stat.

A fost reliefată activitatea neobo
sită desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru înlătura
rea pericolului de război, pentru 
dezarmare, in primul rind nucleară, 
pentru promovarea fermă a politi
cii de destindere și colaborare, pen
tru asigurarea păcii și securității 
in lume.

Au fost organizate un stand cu 
lucrări din operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și o ex
poziție de fotografii înfățișînd 

lupta eroică a ostașilor români, 
alături de ostașii sovietici, împo
triva fascismului, atît pe teritoriul 
național, cit și în bătăliile pentru 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei 
și a unei părți a Austriei.

SOFIA. — Din partea Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Sofia au fost depuse coroane de 
flori la monumentele eroilor români 
de la Plevna, Grivița, Pordim și 
Oreahovo, adueîndu-se, astfel, un 
fierbinte omagiu celor care, acțio
nând cu vitejie și eroism pe cimpul 
de luptă, au pecetluit cu singele lor 
actul istoric al proclamării, in 1877, 
a independenței de stat' a Româ
niei și au adus o contribuție impor
tantă la eliberarea Bulgariei de sub 
dominația otomană.

BUDAPESTA. — La Monumentul 
eroilor români din localitatea 
Hajduboszormeny, ridicat in . semn 
de recunoștință pentru jertfele ar
matei române in luptele pentru eli
berarea Ungariei, a avut loc ce
remonia depunerii unor coroane de 
flori. Au fost depuse coroane din 
partea Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, Ministerului Apărării, 
a organelor județene de partid și 
de stat, a unor organizații obștești, 
precum și a întreprinderilor și ce-~ 
tățenilor orașului. Au fost depuse, 
de asemenea, coroane și jerbe de 
flori din partea corpului diplomatic 
acreditat la Budapesta și a amba
sadei române.

HANOI. — Contribuția țării noas
tre la victoria asupra Germaniei 
hitleriste și semnificația „Zilei 
independenței României", frăția de 
arme româno-sovietică au fost pre
zentate, in cadrul unei conferințe 
de presă, la Ambasada română din 
R.S. Vietnam. S-a subliniat că, la 
a 40-a aniversare a victoriei asu
pra fascismului șl la sărbătorirea 
proclamării independenței de stat a

Manifestări peste hotare cu ocazia aniversării victoriei 
asupra fascismului și „Zilei independenței"

României, poporul nostru se pre
zintă cu succese remarcabile în 
toate domeniile de activitate. A 
fost pusă în lumină perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., cea mai bogată in înfăp
tuiri din întreaga istorie 0 țării 
noastre, denumită cu îndreptățită 
mîndrie de întregul popor „Epoca 
Ceaușescu".

LUANDA. — La Universitatea 
„Agostinho Neto" din capitala R.P. 
Angola a avut loc o conferință de 
presă. S-au relevat, cu acest pri
lej,. angajarea României, cu toate 
forțele sale umane și materiale, in 
războiul împotriva Germaniei na
ziste, luptele eroice purtate de osta
șii români, cot la cot cu ostașii so
vietici, sacrificiile uriașe făcute de 

întregul popor român pentru obți
nerea victoriei finale asupra fas
cismului. Totodată, au fost scoase 
in evidență marile realizări obți
nute de poporul nostru în ultimele 
patru decenii, In special în perioa
da de ,cind la conducerea*  țării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

BEIRUT. — La Beirut a avut loc 
o festivitate consacrată celei de-a

40-a aniversări a victoriei asupra 
■fascismului și sărbătoririi „Zilei 
independenței României" și, tot
odată, evidențierii marilor înfăp
tuiri ale poporului nostru in anii 
socialismului. Președintele sindi
catului lucrătorilor din domeniul 
presei din Liban, Mohamad Bal- 
baaki, a evocat contribuția eroică a 
țării noastre la victoria asupra fas
cismului. Referindu-se, in conti
nuare, la aspecte definitorii ale ac
tivității României contemporane, 
vorbitorul a subliniat realismul, po
liticii internaționale constructive a 
țării noastre, inițiativele și acțiu
nile întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu, sprijinul acor
dat In vederea soluționării crizei 
libaneze și pentru reglementarea 
conflictului din Orientul Mijlociu.

ZDROBIREA FASCISMULUI
MANILA. — In cadrul manifestă

rii organizate în orașul Pasig, din 
'Filipine, sub genericul „Istoria, 
cultura, realizările Republicii So
cialiste România", au fost relevate 
contribuția de seamă a României, 
alături de celelalte țări din coaliția 
antifascistă, la înfrîngerea Germa
niei naziste, principiile politicii ex
terne a României, promovate cu 
dinamism și consecvență de pre

ședintele Nicolae Ceaușescu, pre
cum și realizările obținute de po
porul român in anii de după eli
berare.

In cuvîntul său, primarul orașu
lui, Emiliano Caruncho, a subliniat 
marile succese ale României înre
gistrate mai ales în ultimii 20 
de ani, contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la înfăptuirea 
politicii ■ interne • și externe a țării.

HARARE. în capitala Republicii 
Zimbabwe. Harare, a fost inaugu
rat un ciclu de filme românești do
cumentare și artistice, care înfăți
șează momente semnificative ale 
luptei poporului român împotriva 
ocupației hitleriste, pentru răstur
narea dictaturii militaro-fasciste din 
România și pentru înfăptuirea re

voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944. precum 
și realitățile României de astăzi.

ROMA. Contribuția însemnată a 
poporului român la înfrîngerea fas
cismului, semnificația revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, pre
cum și principalele coordonate ale 
politicii de pace și colaborare pro
movate de România socialistă, de 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
fost prezentate, într-o conferință de 
pțesă, la Ambasada română din 
Roma. Tot în capitala Italiei, la Bi
blioteca română, a avut loc un co
locviu cu tema „Lupta poporului 
român pentru independență".

BRUXELLES. O " conferință de 
presă a fost organizată și la Am
basada română din Bruxelles. Au 
fost puse in evidență contribuția 
României la înfrîngerea fascismului, 
acțiunile, desfășurate de' . Partidul 
Comunist Român pentru mobiliza
rea maselor la lupta împotriva 
fascismului, importanța politică 
deosebită a actului de la 23 August 
1944. De asemenea, au fost subli
niate marile succese obținute de po
porul nostru în perioada construc
ției socialiste, îndeosebi realizările 
mărețe ce au urmat Congresului al 
IX-lea al P.C.R.

PARIS; La Paris au fost inaugu
rate o expoziție documentară de 
fotografii privind contribuția eroi
că a României la victoria asu

pra fascismului și o expoziție de 
carte social-politică, in cadrul că
reia la loc de cinste se află ope
rele tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

imaginile .expuse redau tradițiile 
de luptă antifascistă și democratica 
din România, angajarea, cu între
gul potențial uman și material, a 
țării noastre in războiul antihitle
rist, alături de Uniunea Sovietică și 
celelalte forțe ale coaliției Națiu
nilor Unite, luptele purtate de ar
mata română pentru eliberarea pa 
triei, contribuția adusă la elibera
rea Ungariei, Cehoslovaciei și a li
nei părți a Austriei.

In cadrul unei alte manifestări, 
Alain Devaquet, adjunct al prima
rului capitalei franceze, a evocat ve 
larg principalele momente din isto
ria României. legăturile tradiționale 
de prietenie franco-române, dezvol
tarea acestora în epoca actuală, ca
racterul'constructiv al politicii ex
terne românești.

HAGA: La Universitatea din Am
sterdam's fost prezentată conferin- 

•’ ța „România -de i aii' A. 40 de ani 
' de la victoria' asupra-fascismului". 

Au fost relevate importanța actului
de ta 23 August 1944, contribuția 
eroică a României, alături de Ar
mata sovietică, la eliberarea Unga
riei. Cehoslovaciei și a unei părți 
din Austria, la grăbirea sfirșitului 
războiului. Au fost reliefate, de ase
menea. succesele poporului român 
în construirea noii societăți, contri
buția consecventă a României la 
promovarea politicii de pace și coo
perarea intre popoare.


