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în întîmpinarea Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților

TINERETUL DIN patria noastră 
nu va uita nicicînd zilele lumi
noase ale Festivalului Mondial 

>1 Tineretului și Studenților de la 
București. Să ne amintim: Stadionul 
„23 August". Aci s-au adunat să sărbăto
rească deschiderea Festivalului zeci de 
mii de tineri din toate colțurile lumii, 
oaspeți ai Bucureștiului. E o priveliște ne- 
maiîntîlnită... Trîmbițele se ridică ușor 
strălucind în bătaia soarelui. Sunet vesel 
ca tinerețea. Din zeci de mii de piepturi, 
în aceeași clipă de neuitat, izbucnesc 
tirale. A început marea sărbătoare... Pe 
străzile Bucureștiului, printre steaguri și 
difuzoare, printre lozinci în zeci de 
graiuri, fiii Europei și Asiei, Americii și 
Australiei, Africii fierbinți și Nordului de 
gheață, se plimbă, se îmbrățișează, schim
bă daruri, insigne, autografe.

în vara anului trecut, la Consiliul anual 
«1 F.M.T.D. care s-a ținut la Pekin, 
a fost acceptată invitația tineretului po
lonez ca al V-lea Festival Mondial să se 
țină la Varșovia între 31 iulie — 14 au
gust 1955. F.M.T.D. și U.I.S. au aprobat 
această invitație a tineretului polonez. In 
acest an, caravana tinereții, păcii și prie
teniei va poposi în Varșovia,

Amploarea pe care au luat-o pregă
tirile pentru această înălțătoare sărbă
toare a păcii și a tinereții este dovada fap
tului că ideile nobile ale Festivalului — 
ideile păcii și prieteniei — se bucură de 
adeziunea celor mai largi pături ale tine
retului lumii, că ideile Festivalului gă
sesc drum către inima fiecărui tânăr cin
stit de pe glob. Participînd intens la pre
gătirile pentru Festival, tînăra generație 
își manifestă voința sa fermă de a contri
bui la destinderea situației internaționale 
actuale, la reglementarea prin tratative, 
pe cale pașnică a tuturor problemelor in
ternaționale litigioase care pun pacea o- 
menirii în primejdie. Tineretul din în
treaga lume aduce o contribuție crescîndă 
la lupta popoarelor împotriva ațîțătorilor 
la un război atomic.

Cu deosebit entuziasm a primit tine
retul din patria noastră vestea organi
zării celui de al V-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de la Varșo
via. Tineretul romîn a început de pe acum 
să se pregătească pentru marea sărbă
toare a tinereții.

Apropierea Festivalului Mondial însu
flețește activitatea tineretului din patria 
noastră, pusă în slujba înfloririi vieții noi. 
El știe că un țel nobil te îndeamnă în
totdeauna la fapte mari. Tinerii din in
dustrie au în față un program deosebit 
de bogat: să participe cu însuflețire la 
întrecerea socialistă desfășurată în cin
stea Festivalului și a zilei de 23 Au
gust, la îndeplinirea planurilor de produc
ție, la lupta pentru ridicarea productivi
tății muncii, reducerea prețului de cost 
și creșterea producției bunurilor de larg 
consum. Utemiștii fruntași în producție 
vor fi antrenați să ajute tinerii care au o 
calificare mai slaba, pentru ca fiecare tî
năr să-și îndeplinească norma. Folosind 
din plin experiența dobândită în întrece
rea în cinstea lui 1 Mai, tinerii alături 
de toți o,amenii muncii se angajează să 
ducă înainte întrecerea socialistă în sco
pul întăririi economice a patriei.

Organizațiile U- T. AL vor lua măsuri 
de consolidare a brigăzilor de producție 
și de calitate ale tineretului, a posturi
lor utemiste de control, precum și pentru 
crearea de noi brigăzi și posturi utemiste 
de control.

Tinerii, în frunte cu utemiștii, vor par
ticipa la lupta pentru mai mult metal. Aici 
este importantă, alături de sporirea pro
ducției de fontă și oțel prin folosirea de
plină a agregatelor, reducerea consumului 
de metal la fiecare fabricat după exemplul 
tinerilor de la uzinele ,,Clement Gotwald”, 
realizarea unor economii de metal egale 
:u costul unor produse finite, ca și strîn- 
jerea fierului vechi, crearea de noi bri
găzi complexe de economii îh întreprinde- 
•ile metalurgice și crearea de noi secții ale 
tineretului, producătoare de bunuri de larg 
ronsum.

Recenta Hotărîre a Consiliului de Mi- 
îiștri cu privire la reducerea de prețuri 
u amănuntul a unor mărfuri alimentare 
i industriale și a tarifelor de spectacole 
onstituie pentru toți tinerii un nou în- 
lemn în întrecerea socialistă în vederea 
ndeplinirii și depășirii planului de dez- 
oltare a economiei naționale pe anul 
955, ultimul an al cincinalului.

Secarea delegației guvernamentale a R.P.R. 
la Varșovia

La 8 mai a părăsit Capitala, îndreptindu-se spre Varșovia, delegația guverna
mentală a Republicii Populare Romine care va participa la Conferința statelor euro
pene pentru asigurarea păcii și securității în Europa.

Delegația este alcătuită din tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Miniștri, șeful delegației ; Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul Forțelor Armate ; Sisnion Bughici, ministrul Afacerilor 
Externe ; general locotenent Ion Tutoveanu, șeful Marelui Stat Major ; Grlgore 
Preoteasa, prim-locțiitor al ministrului Afacerilor Externe.

Din delegație face parte de asemenea Marin Florea Ionescu, ambasadorul R.P.R. 
la Varșovia.

Membrii delegației au fost salutați la plecare de tovarășii dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol. Chivu Stoica, Al. Moghioroș, Miron Constantinescu, P. Borilă, D. Coliu, 
N. Ceaușescu, general locotenent Al. Drăghici, J. Fazekaș, membri ai C.C. al P.M R., 
ai guvernului, conducători ai organizațiilor de masă.

Au fost de față șefii misiunilor diplomatice ale țărilor participante la Confe- 
ELața de la Varșovia și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Tinerii de la sate își vor Intensifica 
munca pentru obținerea în acest an a 
10.000.000 tone grâu și porumb și o pro
ducție medie pe țară de cel puțin 2.000 kg. 
porumb boabe la hectar. Tinerii din S.M.T., 
G.A.S., G.A.C., întovărășiri agricole și ti
nerii țărani muncitori din sectorul indi
vidual trebuie să contribuie cu toate pu
terile lor la efectuarea la timp și în bune 
condițiuni a însămînțărilor de primăvară, 
să îngrijească mașinile și uneltele agri
cole, să întrețină culturile, să recolteze 
păioasele la timp și fără pierderi.

Organizațiile U.T.M. din S.M.T. ți 
G.A.S. vor mobiliza brigăzile de tracto
riști pentru a participa activ la întrece
rea pentru obținerea titlului de „cea mai 
bună brigadă de tractoriști".

Tinerii din țara noastră vor participa 
la diferite acțiuni de folos obștesc pentru 
înfrumusețarea orașelor și satelor. In toată 
țara tineretul își desfășoară forțele 
creatoare sub lozinca „Luna mal — luna 
înfrumusețării orașelor și satelor patriei 
noastre". Vor îi amenajate noi solare 
pentru copii, terenuri sportive, parcuri etc.

Elevii și studenții întîmpină Festivalul 
îndeplinindu-și cu spirit de răspundere 
sarcinile lor specifice: să învețe neînce
tat mai bine, cu toții să treacă clasa, să 
obțină rezultate cît mat bune la examene.

Pregătirile pentru Festival sînt în plină 
desfășurare. De curînd a fost constituit 
Comitetul Național de pregătire a parti
cipării tineretului din R.P.R. la Festivalul 
Mondial al Tineretului și Studenților de la 
Varșovia.

Numeroși tineri se pregătesc cu mult in
teres pentru concursurile artistice ale so
liștilor din institutele și instituțiile de 
artă, ale soliștilor de muzică și dansuri 
populare. In orașe, în sate și cătune, pot 
fi văzuți tineri soliști, vocali și instru
mentiști alegîndu-și cu grijă bucățile cu 
care se vor prezenta la concurs. Mulți 
tineri au și început să-și repete reperto
riul. In cinstea celui de al V-lea Festival 
sînt organizate interesante concursuri de 
creație în domeniul muzicii, al artei plas
tice, al literaturii.

In cluburi, cămine culturale, școli, col
țuri roșii, la orașe și sate se vor orga
niza conferințe, șezători cu care prilej se 
va vorbi despre lupta tineretului pentru 
pace, despre viața fericită a tineretului 
din U.R.S.S. și țările de democrație popu
lară etc.

Organizațiile U.T.M. vor trebui să spri
jine acțiunea de trecere în revistă a echi
pelor artistice ale sindicatelor, căminelor 
culturale, caselor raionale de cultură, 
școlilor și institutelor de învățămînt su
perior.

In întîmpinarea Festivalului, tinerii din 
țara noastră pregătesc numeroase daruri: 
miniaturi, sculpturi în lemn, cusături na
ționale, obiecte de piele etc. pentru dele
gații străini la festival. Acolo unde sînt 
condiții, este bine ca organele loca'e ale 
U.T.M. să pregătească unele expoziții cu 
daruri.

In cinstea Festivalului vor fi organizate 
concursuri sportive de masă ale tineretu
lui la fotbal, șah, atletism etc. Comisiile 
de organizare ale acestor concursuri sînt 
cele care au funcționat pentru organizarea 
concursurilor din cadrul Spartachiadei sa
telor. Utemiștii vor fi și de astădată sufle
tul acestor concursuri.

Principala răspundere în buna organi
zare a pregătirilor tineretului nostru pen
tru Festival revine comitetelor regionale, 
raionale și orășenești U.T.M.

Comitetele regionale, raionale și orășe
nești vor lua măsuri pentru populariza
rea rezultatelor obținute de tineri în cins
tea Festivalului. Pot fi folosite gazetele 
de perete, fotomontajele, stațiile de radio
amplificare precum și presa locală.

Tinerii să aibă inițiativa ca întregul 
parcurs pe unde vor trece delegația noas
tră și delegațiile străine spre orașul Fes
tivalului să fie împodobit sărbătorește cu 
steaguri, lozinci despre Festival și despre 
lupta pentru pace, insigne ale F.M.T.D. 
și U.I.S., ale U.T.M. etc.

Pregătirile pentru Festival trebuie des
fășurate din ce în ce mai intens. Să-l în- 
tîmpinăm așa cum se cuvine: prin noi 
succese în producție și învățătură, în lupta 
întregului popor pentru construirea socia
lismului în patria noastră și apărarea 
păcii în lumea întreagă.

torirea zilei victoriei
Ședința festivă de la Moscova Adunarea festivă din București

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 8 mai, la11 Teatrul Mare al 
U.R.S.S. a avut loc o ședință festivă a 
organizațiilor sovietice, de partid și ob
ștești, împreună cu reprezentanți ai ar
matei sovietice și flotei maritime militare, 
închinată Zilei Victoriei.

Ședința a fost deschisă de N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Mareșalul Uniunii Sovietice,
I. S. Konev, a prezentat un raport în le

Ordinul ministrului Apărării al U. R. S. 3. 
cu prilejul Zilei Victoriei

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite ordinul din 9 mal al ministru
lui Apărării al U.R.S.S.:

Tovarăși soldați și matrozi, sergenți șl cartnlcl!
Tovarăși ofițeri, generali șl amirali I
Acum zece ani, forțele armate ale statului sovietic, luptând cot la cot cu trupele 

coaliției antihitleriste ale Franței, Angliei șl S.U.A. — au zdrobit pe cotropitorii 
fasciști șl au repurtat o victorie de importanță istorică mondială.

Felicit întreg colectivul armatei sovietice șl al flotei maritime militare, precum 
șl pe toți partlcipanțil la Marele Război pentru Apărarea Patriei, cu prilejul 
acestei sărbători a întregului popor — Ziua Victoriei — șl urez ostașilor forțelor 
armate succese noi șl mai mari în însușirea tehnicii militare șl mlnulrea armamen
tului. în ridicarea măiestriei militare șl în permanenta pregătire de luptă.

Pentru a marca cea de a 10-a aniversare a zilei zdrobirii victorioase a fascis
mului ordon :

Astăzi, 9 mal, în capitala țării noastre — Moscova — în capitalele republi
cilor unionale șl în orașele erou : Leningrad, Stalingrad, Sevastopol, Odesa se vor 
trage în semn de salut 30 salve de artilerie.

Trăiască Patria noastră sovietică I
Trăiască marele popor sovietic șl vitezele sale forțe armate î
Trăiască scumpul nostru guvern sovietic !
Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — lnsuflețltornl, organiza

torul tuturor victoriilor noastre!
Veșnică glorie eroilor care au căzut în luptele pentru libertatea șl lndepen. 

dența statului nostru I
G. JUKOV

Mareșal al Uniunii Sovietice, 
ministrul Apărării al U.R.S.S.

La Monumentul Eroilor Sovietici din Capitală
La 9 mai — cu prilejul celei de a 10-a 

aniversări a victoriei istorice a Armatei 
Sovietice asupra fascismului hitlerist — 
a avut Ipc solemnitatea depunerii coroa
nelor de flori la Monumentul Eroilor So
vietici din Piața Victoriei și la placa co
memorativă așezată pe locul unde se va 
ridica Monumentul Ostașilor Români că- 
zuți în lupta pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist.

La solemnitate au participat tovarășii 
dr. Petru Groza, Gh. Apostol, Chivu 
Stoica, Al. Moghioroș. Miron Constanti
nescu, P. Borilă, D Coliu, N. Ceaușescu, 
fene-al locotenent Al. Drăghici, acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, J. Fazekaș, membri ai 
C C. al P.M.R., membri ai guvernului și 
ai Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
conducători ai instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, delegații ale oame
nilor muncii din întreprinderi și insti
tuții.

Au fost de față general locotenent L. 
Sălăjan, general locotenent Gh. Pintilie, 
general maior C. Mănescu, generalii loco- 
tenenți C. Verdeș, A. Gavrilescu, Gh. Stp- 
fănescu și alți generali, ofițeri și ostași 
ai Forțelor Armate ale R.P.R.

Au participat generali și ofițeri care au 
comandat mari unități pe frontul antihit
lerist : generalii de armată în rezervă V. 
Atanasiu, M. Lascăr, C. Vasiliu-Rășcanu, 
generalii locotenenți în rezervă D. Dămă- 
ceanu, I. Crețulescu, I. D. Popescu, colo
nel în rezervă D. Vițeleanu.

Au asistat membri ai corpului diplo
matic.

O gardă militară de onoare cu muzică 
și drapel a dat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale R.P.R. și U.R S.S.

La solemnitatea depunerii coroanelor la 
Monumentul Eroilor Sovietici au luat cu
vîntui generalul maior M. Burcă și colo
nelul V. I. Perepelita, atașat militar ad- 
interim al Uniunii Sovietice.

La solemnitatea depunerii coroanelor la 
placa comemorativă, așezată pe locul unde 
se va ridica Monumentul Ostașilor Ro
mâni, au luat cuvîntui colonelul Ion 
Gheorghe și colonelul V. I. Perepelița, 
atașat militar ad-interim al Uniunii So
vietice.

în sunetele „Imnului eroilor căzuți pen
tru libertate" au fost depuse coroane, la 
Monumentul Eroilor Sovietici și la placa 
comemorativă așezată pe locul unde se va 
ridica Monumentul Ostașilor Români, din
---------------- -------------* 

Pionierii cinstesc memoria eroilor sovietici.
Foto: AGERPRES

gătură cu cea de a 10-a aniversare a vic
toriei asupra fascismului.

Au mal luat cuvîntui I. V. Kapitonov, 
secretar al Comitetului din Moscova al 
P.C.U.S. — din partea oamenilor muncii 
din Moscova și regiunea Moscova; I. I. 
Turtanov — din partea sindicatelor sovie
tice; acad. A. I. Oparin — din partea in
telectualilor; S. I. Kotova, filatoare la fa
brica „Kalinln" — din partea tineretului 
sovietic.

partea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri, a Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, din partea Ministerului Forțelor 
Armate ale R P R-, Consiliului Central al 
Sindicatelor, C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitor, Comitetului orășenesc București 
al P.M.R. și a Sfatului Popular al Capi
talei, Consiliului General A.R.L.U.S., Co
mitetului Femeilor Democrate din R.P.R., 
Comitetului Permanent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., Prezidiului Academiei 
R.P.R., Uniunii Scriitorilor din R. P. R., 
precum și din partea unor mari întreprin
deri și instituții și a pionierilor din Ca
pitală.

Au fost depuse coroane din partea Am
basadei Uniunii Sovietice la București și 
din partea misiunilor diplomatice ale ță
rilor de democrație populară.

Solemnitățile s-au încheiat prin defilarea 
gărzii de onoare.

★
Lunj dimineața, cu prilejul Zilei Victo

riei, delegațiile sindicale din U.R.S.S., 
R. P. Chineză, India, Germania, R P. Un
gară, Japonia, R. Cehoslovacă, Suedia, 
R. P. Bulgaria. Chili și Finlanda care la 
invitația Consiliului Central al Sindicate, 
lor din R.P.R. ne vizitează țara, au depus 
o coroană de flori la Monumentul Eroilor 
Sovietici din Capitală.

★
La 8 mai, cu prilejul aniversării a 10 ani 

de la eliberarea Germaniei de către ar
mata sovietică, W. Eggerath, ambasa
dorul R.D. Germane în R.P.R., însoțit de 
colaboratorii ambasadei, a depus o co
roană de flori la Monumentul Eroilor So
vietici din București.

★

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de către glorioasa 
armată sovietică, ambasadorul R. Ceho
slovace la București J. Ședivy, însoțit de 
membrii Ambasadei, a depus luni la 
amiază o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Piața Victoriei.

La solemnitatea depunerii coroanei au 
asistai reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și ai Ministerului Forțe
lor Armate ale R.P.R.

Au fost de față reprezentanți ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)
---------

Luni după amiază, în sala Teatrului de 
Operă și Balet ai R.P.R., a avut loc adu
narea festivă convocată de Ministerul 
Forțelor Armate ale R.P.R. și Comitetul 
executiv al Sfatului popular al Capitalei, 
cu prilejul celei de a 10-a aniversări a 
victoriei armatelor sovietice asupra fas
cismului german și a zilei independenței 
naționale a R.P.R.

La adunarea festivă au participat mem
bri ai C.C. al P.M.R,, membri ai guver
nului, conducători ai organizațiilor și in
stituțiilor centrale și de masă, generali 
și ofițeri ai' Forțelor Armate ale R.P.R., 
activiști de partid, personalități culturale 
și artistice, oameni ai muncii din între
prinderi.

Au fost de față membri ai corpului di
plomatic.

Pe scena purtînd inscripția memorabilei 
date a victoriei sovietice asupra fascis
mului hitlerist, militari de diferite arme 
poartă drapelele de luptă.

La masa prezidiului au luat loc tova
rășii : dr. Petru Groza, Gh. Apostol, M. B. 
Mitin, membru al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., P. S. Dedușkin, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice, 
Chivu Stoica, Al. Moghioroș, Miron Con
stantinescu, P. Borilă, D. Coliu, N. Ceau
șescu, general locotenent Al. Drăghici, 
ac.ad. prof dr. C.I. Parhon, acad. prof.

Te/egram#
PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM

AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE ,
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE
Oamenii muncii din Capitala Republicii Populare Romîne, întruniți în adu* 

narea festivă consacrată Zilei Victoriei asupra armatelor Imperialismului fascist 
german șl a proclamării independenței naționale a Romînlel, trimit un fierbinte 
salut Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
șl Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, exprlmlndu-șl 
recunoștința șl dragostea lor nețărmurită față de puternicul șl eroicul popor sovietic 
șl față de invincibila armată sovietică. In condițiile favorabile create de înaintarea 
victorioasă a armatei sovietice, forțele patriotice populare din țara noastră, conduse 
de Partidul Comunist Romîn, au doborât dictatura fascistă, au scuturat pentru tot
deauna jugul Imperialismului. Poporul romîn a putut astfel să-șl ia soarta în pro
priile mîlni șl să pornească cu avînt pe calea democrației șl a construirii orîndulril 
socialiste.

Participarea poporului romîn șl a armatei romîne alături de armata sovietică 
în războiul antihitlerist a întărit șl dezvoltat prietenia dintre marele popor sovietic 
șl poporul romîn și a cimentat frăția de arme romîno-sovletică, strălucită continuare 
a străvechii prietenii dintre popoarele noastre șl a frăției de arme romîno-ruse.

Tndeplinlndu-șl marele său rol eliberator, armata sovietică, prin victoriile sale, 
a eliberat definitiv o serie de popoare din Europa de sub jugul Imperialist. Po
poarele eliberate au făurit în patria lor un regim democrat-popular și au pornit pe 
drumul construirii socialismului.

Sărbătorirea celei de a 10-a aniversări a victoriei forțelor democratice asupra 
fascismului german are loc în condițiile intensificării luptei forțelor democrației, 
păcii șl socialismului, — pentru rezolvarea pe cale pașnică a tuturor diferendelor 
internaționale, pentru asigurarea unei păci durabile în întreaga lume, împotriva 
politicii cercurilor imperialiste agresive de refacere a wehrmacht-ulul german șl 
de dezlănțuire a unui nou război mondial.

Poporul romîn sărbătorește Ziua Victoriei șl a Independenței sale naționale, 
Iuptînd pentru dezvoltarea continuă a economiei șl culturii țării șl întărirea capa, 
cltățil de apărare a patriei, pentru ridicarea nivelului de viață a celor ce muncesc, 
pentru apărarea păcii.

Trăiască Uniunea Sovietică, ellberatoarea țării noastre I
Trăiască glorioasa armată sovietică, pavăză de neclintit a păcii șl libertății 

popoarelor I
Trăiască prietenia șl frăția dintre poporul romîn șl marele popor sovietic!
Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice șl guvernul Uniunii Repu

blicilor Sovietice Socialiste 1
Trăiască marele lagăr al păcii, democrației șl socialismului! Trăiască pacea între 

popoare !

Folosirea deplină a capacității utilajului
IAȘI (de la corespondentul nostru). — 

La Filatura fabricii „Țesătura" din Iași 
înzestrată cu utilaj modern, mașinile sînt 
bine folosite șl dau un randament sporit. 
A folosi însă cit mai rațional utilajul, 
înseamnă a dispune de încă o seamă de 
resurse care pot asigura creșterea conti
nuă a productivității muncii. Se știe că 
ringurile au o viteză constantă, raportată 
la dimensiunea firului prelucrat. Se știe 
de asemenea că mărirea vitezei de funcțio
nare a acestora, permite creșterea pro
ducției. Ocupîndu-se de această problemă 
— mărirea vitezelor la ringuri — ingi
nerul utemist Dogaru Dumitru a redus 
cu mult procentajul ruperilor prin mic
șorarea presiunii pe axele cilindrului de
bitor, obținînd o scădere de circa 15 la

Alte 4.000 hectare vor fi însămînțate cu porumb
CRAIOVA (de la corespondentul nos

tru). — înțelegând însemnătatea econo
mică ce o prezintă cultura porumbului, 
țăranii muncitori tineri și vîrstnici din 
comunele regiunii Craiova au pornit cu 
multă însuflețire să extindă suprafețele 
cultivate cu porumb, însămînțînd cu po
rumb terenurile cu culturi compromise, 
Izlazurile desțelenite etc. în comuna Bra- 
tovoești, de pildă, tinerii, în frunte cu 
utemistul Șerban Aristică, secretarul or
ganizație; de bază U.T.M. din comună, au 
muncit cu hotărîre la însămînțarea a 40 
hectare porumb în izlazuri și terenuri 
compromise. La fel și în comunele Teasc, 

Traian Săvulescu, J. Fazekaș, Constant* 
Crăciun, general locotenent L. Sălăjan. 
general locotenent Gh. Pintilie, colonel 
V. I. Perepelița, atașat militar ad-interim 
al Uniuniț Soviet’ce, general maior C. Mă
nescu, generali în rezervă foști coman
danți da mari unități pe frontul antihit* 
lerist, conducători ai organizațiilor ob- 
ștești, oameni ai științei, artei și culturii, 
fruntași în producție din industrie și a-1 
gricultură.

Festivitatea a început prin intonarea im* 
nurilor de stat ale R.P.R. și U.R.S.S.

Adunarea a fost deschisă de tov. Ște-* 
fan Bălan, președintele Comitetuliii exe
cutiv al Sfatului popular al Capitalei.

A luat cuvîntui tov. general locotenent 
Leontin Sălăjan, prim locțiitor al minis-* 
trului Forțelor Armate ale R.P.R.

Tov. Stelian Moraru, președintele Con-* 
siliului Central al Sindicatelor din R.P.R., 
a dat apoi citire unei telegrame de salut 
adresată cu prilejul Zilei victoriei, Pre* 
zidiulu; Sovietului Suprem al U.R.S S., 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Comi
tetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Adunarea s-a încheiat cu un concert 
festiv dat de Ansamblul de cîntece șl 
dansuri ai Forțelor Armate ale R.P.R.

(Agerpres)

sută a ruperii firelor. Ulterior, ■ mărit 
viteza cu circa 500 turații. Toate aceetea 
au făcut ca productivitatea muncii secției 
să sporească în ultimul timp cu 3,7%.

In întrecerea socialistă ce se desfășoară 
cu succes colectivul de muncitori al aces
tei fabrici muncește cu sîrguință pentru 
a obține noi succese în producție.

în lupta pentru ridicarea neîncetată a 
productivității muncii, în colaborare cu 
comitetul de întreprindere organiza
ția de bază U. T. M., trebuie să 
se preocupe și mal mult de a lămuri pe 
muncitorii tineri și vîrstnici, în cadrul 
grupelor sindicale de necesitatea partici
pării lor intr-un număr tot mai mare la 
întrecere, de a trezi fiecăruia interesul 
in această direcție.

Șimnic, Malu Mare și altele s-au extins 
tot mai mult suprafețele însămînțate cu 
porumb.

Țăranii muncitori colectiviști întovără
șiți și cu gospodării individuale, comu
niștii și utemiștii, au ajutat tehnicienii 
și inginerii agronomi pentru identificarea 
de noi terenuri ce pot fi cultivate cu po
rumb.

Astfel, în regiune, au fost identificata 
peste 4.000 hectare care vor fi însămân
țate cu porumb. Pînă acum cîteva zile a 
și fost însămânțată o suprafață de pesta 
1.800 hectare cu porum^în aceste noi te
renuri.

O delegație a Uniunii Tineretului Muncitor 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite : '
Rffspunzînd invitației C.C. al U.T.C.L. la Moscova a sosit o delegație a Uniunii 

Tineretului Muncitor din Romînia, Delegația este condusă de Cornel Fulger, prim 
secretar al C.C. al U.T.M. Delegația va vizita o serie de orașe din Uniunea Sovie
tică pentru a cunoaște viața tineretului sovietic.



Ședința festivă de la Moscova consacrată Zilei Victoriei

Raportul prezentat de mareșalul 
Uniunii Sovietice, I, S. Konev

MOSCOVA 9 (Agerpres), — TASS 
transmite raportul prezentat de mareșalul 
Uniunii Sovietice, I. S. Konev, la ședința 
festivă din 8 mai consacrată Zilei Vic
toriei.

1
Tovarăși !
Mîine. 9 mal, poporul sovietic și forțele 

•ale armate sărbătoresc cea de-a 10-a ani
versare a marii victorii asupra Germaniei 
fasciste.

Acum zece ani, forțele armate ale sta
tului sovietic, luptînd umăr la umăr cu 
trupele coaliției antihitleriste — Franța, 
Anglie și Statele Unite ale Americii — 
eu zdrobit pe cotropitorii fasciști și au re
purtat o victorie de importanță istorică 
mondială.

Această victorie are o mare însemnă
tate pentru întreaga omenire progresistă. 
Ea constă în faptul că popoarele Europei 
au fost salvate din robia fascistă și și-au 
păstrat independența.

Pentru popoarele Uniunii Sovietice, 
victoria asupra Germaniei fasciste a 
însemnat salvarea patriei noastre de pri
mejdia invaziei fasciste, salvarea marilor 
cuceriri ale Revoluției Socialiste din Oc
tombrie, dovedirea, odată mai mult, în 
fața întregii lumi, a superiorității siste
mului socialist asupra celui capitalist.

Din punct de vedere militar, această 
victorie a dovedit în mod convingător su
perioritatea forțelor noastre armate, a ca
lităților de luptă ale efectivului lor, su
perioritatea armamentului, strategiei și 
tacticii noastre asupra celor ale armatei 
Germaniei fasciste — cea mai puternică 
armată capitalistă din acea vreme.

în Marele Război pentru Apărarea Pa
triei, armata sovietică și-a acoperit cu o 
glorie nepieritoare steagurile de luptă.

Ca rezultat al victoriei asupra forțelor 
fascismului, mărețul steag al libertății și 
păcii între popoare flutură astăzi pe un 
uriaș teritoriu din Europa și Asia.

în această zi solemnă cinstim memoria 
luminoasă a eroilor care și-au dat viata 
pentru libertatea și fericirea popoarelor 
și transmitem salutul și felicitările noa
stre cu prilejul celei de a 10-a aniversări 
a victoriei asupra fascismului tuturor 
participantjlor la Marele Război pentru 
Apărarea Patriei și tuturor luptătorilor 
împotriva fascismului.

II
Permiteți-mi. tovarăși, să vă amintesc 

pe scurt desfășurarea evenimentelor.
Politica de împăciuire fată de agre

siune, promovată de cercurile guvernante 
ale Statelor Unite ale Americii. Angliei și 
Franței, politica lor de renunțare la secu
ritatea colectivă, politica de izolare a 
U.R.S.S. a inspirat și susținut pe agre
sorii hitleriști, le-a dat mină liberă și a 
canalizat agresiunea împotriva Uniunii 
Sovietice. Complotul de la Miinchen al 
•țațelor imperialiste a contribuit la ane
xarea Austriei, la cotropirea Cehoslova
ciei șl Poloniei, la dezlănțuirea războiului 
împotriva Angliei și Franței de către 
Germania hitleristă.

în felul acesta, blocul imperialist agre
siv, condus de Germania fascistă, a dez
lănțuit cei de al doilea război mondial.

Amintim astăzi aceste evenimente din 
trecut nu numai ca fapte istorice, ci în 
scopul de a trage învățăminte pentru pre
zent și viitor, care, în lumina situației 
internaționale actuale, au fost uitate, din 
păcate, de către anumiți politicieni din 
țările capitaliste.

înrobind popoarele Europei și folosind 
economia țărilor europene în interesul 
războiului. Germania hitleristă a atacat 
în mod perfid în 1941 patria noastră, 
aruncînd împotriva Uniunii Sovietice 
forțe uriașe — 170 de divizii, mii de 
tancuri și de avioane.

în momentul atacării țării noastre. Ger
mania fascistă dispunea de o armată com
plect mobilizată și avea deja o experiență 
de doi ani în ducerea războiului modern.

în acele zile de primejdie de moarte 
care amenința patria noastră, întregul 
popor sovietic, răspunzând chemării par
tidului comunist, s-a ridicat în apărarea 
patriei sale socialiste. Poporul s-a ridicat 
la războiul sfînt.

Războiul Uniunii Sovietice împotriva 
Germaniei fasciste a fost un război popu
lar, drept, patriotic.

Dezlănțuit de imperialiști, cel de al doi
lea război mondial a luat o mare am
ploare, s-a desfășurat pe un spațiu imens, 
e cuprins aproape toate statele lumii, a 
atras armate de milioane, a mobilizat re
sursele ecenomice ale țărilor beligerante. 
Războiul a șters deosebirea dintre spatele 
frontului și front. El a adus popoarelor 
nenumărate nenorociri și suferințe.

Greutatea principală în acest război a 
revenit Uniunii Sovietice.

Marele Război pentru Apărarea Patriei 
a început în condiții dezavantajoase pen
tru armata și flota noastră. în perioada 
inițială a războiului, sub presiunea duș
manului, armata noastră a fost nevoită 
•ă ducă lupte grele, retrăgîndu-se.

Imperialiștii scontau că puternica lovi
tură dată prin surprindere Uniunii So
vietice le va permite ca într-un timp scurt 
să zdrobească armata sovietică și să ni
micească statul socialist. Socotelile inami
cului au dat însă greș.

Deși inamicul avea o superioritate con
siderabilă asupra armatei noastre în ce 
privește forțele și mijloacele, trupele so 
vietice se angajau cu curaj în luptă și 
luptau pentru fiecare poziție, pentru fie
care petic din pămîntul patriei.

Luptele din regiunile de frontieră au 
fost duse' cu cea mai mare înverșunare și 
dîrzenie. Exemple grăitoare ale acestui 
fapt sînt apărarea eroică a fortăreței

Vizite ale delegațiilor străine Întîlnire tovărășească cu oaspeți străini
Orașul și regiunea Cluj au primit timp 

de cîteva zile vizita delegațiilor de femei 
din Danemarca și Finlande, care la invi
tația Comitetului Femeilor Democrate din 
R.P.R., au participat la sărbătorirea zilei 
de 1 Mai în țara noastră.

Delegațiile au vizitat în orașul Cluj, 
printre altele, uzinele „Ianoș Herbak", 
Biblioteca Centrală Universitară, Fabrica 
de porțelan, locuințe muncitorești, Policli
nica nr. 2, Casa Copilului, monumente 
istorice printre care biserica gotică și casa 
In care s-a născut Matei Corvin, în re-

„Scînteia tineretului"
P?>g. 2-a 10 mai 1955 

Brest, luptele de pe Nipru, din apropiere 
de Smolensk și Elniâ și dlntr-o serie în
treagă de alte direcții. Năvala dușmanu
lui se izbea pretutindeni de o rezistență 
crîncenă și de contra-atacurile trupelor 
sovietice. Inamicul suferea pierderi grele 
în oameni și materiale de război.

Chiar și dușmanii noștri au fost nevolți 
să recunoască forța de rezistență a trupe
lor sovietice în această perioadă a răz
boiului. Deplîngînd marile pierderi ale 
trupelor hitlerisfe, generalii germani își 
amintesc cu amărăciune de loviturile se
rioase date de armata sovietică unități
lor blindate ale inamicului în ofensivă.

în luptele din primele luni ale războiu
lui și în bătălia pentru Moscova, inami
cul a suferit înfrîngeri grave și prin acea
sta au fost zădărnicite planurile de răz
boi fulger ale comandamentului hitlerist.

Operațiunile încununate cu succes ale 
trupelor sovietice în anii 1941-1942 au 
pregătit cotitura războiului. Cea mai re
marcabilă dintre acestea a fost operațiu
nea de la Stalingrad, care a exercitat o 
puternică influență asupra întregii des
fășurări a evenimentelor ulterioare din 
cursul celui de al doilea război mondial.

După bătălia din arcul de~ le Kursk, 
forțele armate sovietice au păstrat ferm 
în mîinile lor inițiativa pînă la sfîrșitul 
războiului.

In cursul războiului, armata sovietică • 
repurtat victorii remarcabile cu care po
porul nostru se poate pe drept cuvînt min
ări. Au intrat în istoria militară, ca pa
gini strălucite, bătăliile din apropierea 
Moscovei și de la Stalingrad, din apro
pierea Kurskului și de pe Nipru, Vistula 
șî Oder, loviturile zdrobitoare din 1944 și 
operațiunile pentru eliberarea capitalelor 
europene — București, Varșovia, Buda
pesta, Belgrad, Sofia, Viena, asaltul și 
luarea Berlinului și eliberarea orașului 
Praga.

Ca urmare a operațiunilor finale încu
nunate cu succes din 1945, ale forțelor 
armate sovietice, rezistența armatei hitle- 
riste a fost înfrîntă definitiv și Germania 
fascistă a capitulat necondiționat.

în anii războiului a fost creată coaliția 
antihitlerlstă; totuși, allații din această 
coaliție n-au participat în acest război în 
egală măsură, dacă ținem seama de faptul 
că cel de-al doilea front a fost deschis în 
Europa abia în 1944.

Trebuie însă să relevăm operațiunile 
militare ale armatelor aliaților noștri — 
Statele Unite ale Americii, Anglia Ș> 
Franța combatantă, ai căror soldați, ofi
țeri și generali au luptat vitejește, îm
preună cu noi, împotriva dușmanului nos. 
tru comun.

în anii Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, arta noastră militară sovietică s-a 
dezvoltat șl s-a îmbogățit cu o nouă ex
periență înaintată.

Știința militară sovietică, care se ba
zează pe teoria marxist-leninistă, a știut 
să dezvăluie just și profund legile războiu
lui modem și ne-a arătat căile și mijloa
cele luptei armate victorioase.

Planurile strategice aie: comandamentu
lui suprem se caracterizau prin claritatea 
obiectivelor, prin profunzimea concepției 
și prin previziunea evoluției evenimente
lor, prin justa apreciere a posibilităților 
proprii, prin înțelegerea planurilor inami
cului șl prin mobilizarea tuturor forțelor 
și mijloacelor în vederea atingerii scopu
rilor propuse.

Operațiunile armatei sovietice au avut 
un caracter creator, nu semănau una cu 
alta, decurgeau din situația concretă care 
se crease pe front și erau executate cu o 
mare amploare și hotărîre.

Un rol Important în pregătirea opera
țiunilor, în conducerea și îndrumarea tru
pelor îl aveau fronturile și armatele. Co
mandanții trupelor fronturilor și armate
lor erau organizatorii direcți ai operațiu
nilor avînd drept scop înfrîngerea princi
palelor grupări ale trupelor dușmane.

Războiul a arătat că Uniunea Sovietică 
dispune de o armată de prim rang, care 
a dovedit deplina ei superioritate asupra 
armatei inamicului, iar armamentul nos
tru a fost superior armamentului armatei 
germano-fasciste. Armata sovietică are un 
corp de comandă din cele mal experimen
tate și calități incomparabile în ce pri
vește moralul în luptă.

Pe front, ostașii sovietici aiu dat dovadă 
de un eroism de masă, de dîrzenie șl cu
raj, de bărbăție și vitejie, îndeplinindu-și 
datoria ostășească de apărare a patriei 
iubite.

III
Succesele trupelor sovietice și victoria 

Uniunii Sovietice se explică înainte de 
toate prin superioritatea orinduirii noas
tre sociale și de stat socialiste. Puterea ar
matei noastre este puterea statului socia
list.

Orînduirea noastră socială șl de stat so
vietică și-a dovedit puternica forță vitală 
și a arătat că este capabilă nu numai să 
înfrunte ci și să biruie încercările nespus 
de grele ale războiului.

Alianța Indestructibilă dintre clasa 
muncitoare și țărănimea colhoznică, prie
tenia popoarelor statului nostru multina
țional, unitatea morală și politică a oame
nilor sovietici, puternica lor ură față de 
dușman șl dragostea lor fierbinte pentru 
patrie, au constituit izvoruj forței și pu
terii statului sovietic.

Folosind superioritatea economiei socia
liste, partidul comunist și guvernul sovie
tic au trecut rapid și în mod organizat pe 
picior de război industria, transporturile, 
agricultura și au mobilizat toate resursele 
țării în vederea zdrobirii dușmanului.

giunea Cluj, reprezentantele femeilor din 
Danemarca și Finlanda au vizitat uzinele 
,.Industria Sîrmei" de la Cîmpia Turzii, 
gospodăria colectivă „Progresul" din co
muna Cîțcău, raionul Dej.

*
Delegațiile sindicale din U.R.S.S., 

R. Cehoslovacă, Chili, R.P. Ungară, R.P. 
Bulgaria și Finlanda, care ne vizitează 
țara, au fost primite luni dimineața la 
Prezidiul Consiliului Central al Sindicate 
lor din R.P.R.

Au fost de față tovarășii Stelian Moraru, 
președintele C.C.S. și Liuba Chișinevschi, 
secretar al C-C.S,

Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmo
sferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Sub conducerea partidului comunist, în
tregul popor sovietic s-a transformat în- 
tr-o singură tabără de luptă strîns unită ; 
spatele frontului și frontul alcătuiau un 
singur tot în năzuința de a zdrobi duș
manul. Patriotismul sovietic a însuflețit 
la fppte vitejești, în numele victoriei, pe 
ostașii sovietici pe front și pe oamenii 
muncii în spatele frontului.

Unitatea dintre partid, guvern și popor 
și armata sa, credința nestrămutată în 
justețea cauzei sale au constituit forța ho- 
tărîtoare care ne-a dus la victorie.

Politica partidului nostru și guvernului 
sovietic a făcut față tuturor încercărilor 
războiului. A fost o politică justă care 
expriima interesele fundamentale ale po
porului.

Urmînd învățătura lui Lenin, partidul 
șl guvernul nostru au creat în anii cinci
nalelor o industrie grea națională, cu un 
nivel înalt de dezvoltare, care a consti
tuit baza economică a capacității de apă
rare a țării noastre și a contribuit minu
nat la repurtarea victoriei asupra dușma
nului în Războiul de Apărare a Patriei. 
Războiul a confirmat faptul că industria 
grea a fost, este și va fi’ temelia temeliilor 
puterii de nezdruncinat a statului nostru 
și a forțelor sale armate.

Dezvoltarea continuă a industriei grele 
în țara noastră va asigura șl de aci îna
inte puterea statului nostru.

IV
Organizatorul și însuflețitorul luptei 

oamenilor sovietici împotriva cotropitori
lor fasciști a fost Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Sub conducerea partidului, datorită mul
tilateralei sale activități organizatorice în 
rîndurile maselor, țara noastră a fost ca
pabilă să ducă lupta grea împotriva coa
liției fasciste.

Partidul a trimis în rîndurile armate! 
și flotei pe cei mai buni fii ai săi. care 
au cimentat unitățile și subunitățile mi
litare, au întărit spiritul lor de luptă, 
le-au insuflat neînfricare, bărbăție și ură 
față de dușman.

Au fost trimiși în rîndurile trupelor 
pentru munci de conducere eminenți frun
tași de partid și de stat — tovarășii N. 
S. Hrușciov, N. A Bulganin, K. E. Vo- 
roșilov, L. M. Kaganovici. A. A. Jdanov, 
A. S. Șcerbakov, și alți membri ai Comi
tetului Central. A fost constituit Comite
tul de Stat al Apărării, care a reunit în 
mîinile sale întreaga conducere politică, 
militară și economică a țării.

Prin hotărîrea Comitetului Central și a 
guvernului sovietic, Iosif Vissarionovici 
Stalin a fost numit președinte al Comite
tului de Stat al Apărării și comandant 
suprem al tuturor forțelor armate ale 
țării.

Tovarăși, trebuie să subliniem în mod 
deosebit coeziunea de monolit a rînduri- 
lor bolșevice ale partidului nostru și a 
nucleului său conducător — Comitetul 
Central — în acești ani grei ai războiului.

întreaga istorie a poporului nostru este 
plină de eroism. Una din cele mai stră
lucite manifestări ale acestui eroism este 
lupta dusă de partizani în spatele fron
tului dușmanului.

Oamenii sovietici, care au rămas pe te
ritoriul vremelnic cotropit de dușman, 
s-au ridicat la lupta de partizani, au creat 
condiții insuportabile pentru dușman și 
au ajutat armatei noastre să zdrobească 
pe cotropitorii germano-fasc’.ști.

In acest război, în decursul a patru ani 
de luptă înverșunată pentru libertatea și 
independența patriei socialiste, poporul 
sovietic, condus de scumpul său partid 
comunist, nu a dat înapoi în fața celor 
mai mari încercări, a dat dovadă de vo
ință de fier și a purtat pe umerii săi în
treaga greutate a războiului, ducîndu-1 
pînă la sfîrșitul victorios.

Slavă poporului nostru sovietic, popor 
erou, popor învingător I

Armata sovietică este un vlăstar cre
dincios al poporului nostru. Poporul nos
tru își iubește armata și este mîndru 
de ea.

Armata sovietică este o armată cu ade
vărat populară, o armată a frăției și prie
teniei între națiunile țării noastre, o ar
mată pătrunsă de ideile nobile ale inter
naționalismului proletar.

Aceste însușiri ale armatei sovietice 
s-au manifestat cu o deosebită vigoare în 
anii Marelui Război pentru Apărarea Pa
triei, cînd ea, îndeplinindu-și măreața ei 
misiune, a eliberat de sub jugul fascist 
popoarele Poloniei, Cehoslovaciei, Unga
riei, Romîniei, Bulgariei. Austriei. Norve
giei de nord.

Umăr la uimăr cu armata sovietică au 
luptat armata poloneză și trupele ceho
slovace, iar spre sfîrșitul războiului și 
trupele Romîniei, Bulgariei și altor țări 
din Europa, eliberate de armata sovie
tică de sub jugul fascist. Prietenia de 
luptă cu aceste armate a fost sudată prin 
sîngele vărsat în comun în luptele împo
triva cotropitorilor germano-fasciști.

Aducem omagiu luptei duse de parti
zani și patrioți, care au luptat activ și 
curajos împotriva dușmanului nostru co
mun pe teritoriile statelor cotropite de 
hitleriști.

Ne aducem bine aminte de glorioasele 
fapte de arme ale partizanilor din Franța, 
Italia, Polonia, Cehoslovacia, Norvegia, 
Albania, Grecia, Bulgaria și alte țări.

Poporul Iugoslav, în frunte cu partidul 
său comunist, a opus cotropitorilor fas
ciști o rezistență puternică și dîrză.

în ultima fază a războiului, armata so
vietică împreună cu armata populară de 
eliberare a Iugoslaviei, a desăvîrșit eli

Delegațiile sindicale din U.R.S.S., R.P. 
Chineză, India, Japonia, R. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, Suedia, R.P. Ungară, R.P 
Bulgaria, Chili și Finlanda care au luat 
parte la sărbătorirea zilei de 1 Mai în 
țara noastră, au avut sîmbătă după amia
ză, în sala Teatrului C.C.S. o întîlnire to
vărășească cu oamenii muncii Și activiști 
ai mișcării sindicale din Capitală. Oaspe
ții au fost primiți cu aplauze prelungite, 
cu ovații în cinstea solidarității interna
ționale a tuturor celor ce muncesc

Adunarea a fost deschisă de tov. I. Șer- 
ban, președintele Consiliului Sindical re
gional București.

A luat cuvîntul Ivan Koslov, membru 
al Consiliului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., conducătorul delegației sindi

berarea Iugoslaviei și a capitalei «ale — 
Belgradul.

în urma victoriilor repurtate de ar
mata sovietică s-a realizat visul de 
veacurj al popoarelor acestor țări — li
bertatea și o viață nouă, fericită. Majo
ritatea țărilor eliberate din robia fascistă 
au pășit acum ferm pe calea dezvoltării 
democratice și a construirii socialismului.

Unul din cele mai importante rezultate 
ale celui de al doilea război mondial a 
fost schimbarea radicală a situației in
ternaționale în favoarea democrației și 
socialismului. Lumea s-a împărțit în două 
lagăre. Paralel cu lagărul mondial capi 
talist s-a format puternicul lagăr mondial 
al socialismului și democrației în frunte 
cu Uniunea Sovietică și Republica Popu
lară Chineză, care reunește 12 țări cu o 
populație de 900 milioane locuitori.

Acestui lagăr îi sînt străine tendințele 
spre războaie și îprobire a altor popoare. 
Popoarele din lagărul democratic au un 
singur scop — să apere ferm și consec
vent cauza păcii în întreaga lume.

Năzuința spre pace, colaborare șl reia 
ții normale între toate țările este însă îm 
piedicată de politica promovată de statele 
imperialiste, îndreptată spre pregătirea 
unui nou război mondial.

Este regretabil că la zece ani după în 
cetarea războiului, Germania continuă să 
fie scindată și nu are un tratat de pace

Blocul nord-atlantic, al cărui caracter 
agresiv este evident pentru toată lumea, 
intensifică încordarea existentă în situa
ția internațională, provoacă îngrijorare 
întregii omeniri progresiste.

Acordurile de la Paris, care prevăd 
reînvierea armatei germane revanșarde 
și sînt îndreptate spre cursa continuă a 
înarmărilor și pregătirea unui război îm
potriva Uniunii Sovietice și țărilor de de
mocrație populară, reprezintă o primejdie 
gravă pentru pacea și securitatea po
poarelor europene.

Țările iubitoare de pace nu pot să nu 
țină seama de primejdia gravă pe care o 
creează pentru ele • politica agresivă a 
reacțiunii imperialiste.

Noi știm însă că popoarele țin minte 
învățămintele istoriei și nu se vor lăsa 
tîrîte într-un nou măcel.

Uniunea Sovietică și țările de democra
ție populară, ducînd consecvent și neabă
tut o politică de pace și prietenie între 
popoare, trebuie să fie totodată vigilente 
și să ia măsurile necesare -pentru a-și uni 
fica eforturile spre a evita orice acțiuni 
neprevăzute și provocări și a preîntîm- 
pina eventualitatea unei agresiuni prin 
surprindere, indiferent de unde ar 
pomi ea.

Poporul nostru nu amenință pe nimeni 
și nu intenționează să atace pe nimeni. 
Dar dacă lagărul imperialist ne va im
pune un război, poporul sovietic și for
țele sale armate vor ști să-și apere liber
tatea și independența.

Forțele noastre armate dispun pentru 
aceasta de toate mijloacele necesare de 
luptă și de armament modern, în scopul 
asigurării muncii pașnice a poporului so
vietic și securității patriei noastre iubite.

Continuînd cu perseverență lupta pen
tru slăbirea încordării internaționale. Par. 
tidul Comunist al Uniunii Sovietice și 
guvernul nostru manifestă o grijă perma
nentă pentru întărirea continuă a puterii 
Statului Sovietic și a forțelor sale armate.

în anii de după război, armata noastră, 
avînd o organizare modernă, reprezintă o 
forță și mai mare. Ea este instruită pe 
baza științei militare înaintate și a expe
rienței Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei și desfășoară pregătirea tehnico- 
operativă țjnînd seama de noile mijloace 
de luiptă și in conformitate cu caracterul 
războiului modern. Trupele nu sînt in
struite ca să repurteze o victorie ușoară 
în luptă, ci ele învață să lupte după me
todele moderne în condiții complicate și 
să învingă un dușman puternic, activ și 
bine înzestrat din punct de vedere tehnic.

înaltele calități morale și de luptă ale 
armatei noastre și ale fxotei noastre ma
ritime militare, ale soldaților, matrozi
lor, ofițerilor, generalilor și amiralilor 
noștri, devotamentul lor nemărginit față 
de patrie, partidul comunist și guvernul 
sovietic, întăresc convingerea că toate 
sarcinile partidului și guvernului în ce 
privește apărarea intereselor de stat ale 
patriei noastre, vor fi și de acum înainte 
îndeplinite cu cinste.

Ostașii sovietici sărbătoresc aniversa
rea victoriei asupra Germaniei hitleriste 
prin noi succese în pregătirea lor de 
luptă și politică. Ei nu-și vor cruța nici 
forțele, nici munca pentru continua per
fecționare militară, pentru ridicarea capa, 
citații de luptă a trupelor.

Poporul sovietic muncește cu perseve
rență pentru îndeplinirea mărețelor sar
cini trasate de Partidul nostru Comunist 
și îndreptate spre întărirea continuă a 
puterii patriei noastre și spre ridicarea 
bunei stări a poporului sovietic

Țara noastră este în plină înflorire a 
forțelor sale creatoare și pășește cu în
credere înainte, pe calea construirii co
munismului.

Trăiască marele popor sovietic și for
țele sale armate I

Trăiască scumpul nostru Guvern So
vietic !

Trăiască Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice — inspiratorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre 1

Sub marele steag al lui Marx-Engels- 
Lenin-Stalin vom merge înainte sipre noi 
victorii I

(Raportul mareșalului Uniunii Sovietice 
I. S. Konev a fost subliniat în repetate 
rînduri prin aplauze prelungite).

cale sovietice, care a adus celor prezenți 
și întregului popor muncitor din R.P.R. 
un salut cald, frățesc, în numele Consi
liului Central al Sindicatelor din U.R.S.S.

A luat apoi' cuvîntul S. S. Miraskar, 
vicepreședinte al Congresului Sindicatelor 
din întreaga Indie.

Din partea delegație; sindicale din R.P 
Ungară a luat cuvîntul Ferencz Dajka.

Expunerile făcute au fost călduros și 
îndelung aplaudate.

După cuvîntul de închidere rostit de 
tovarășul I. Șerban, președintele Consi
liului sindical regional București, adu
narea s-a încheiat printr-un bogat pro
gram artistic, prezentat de Ansamblul de 
cîntece șl jocuri al C.C.S.

(Agerprea)

10
de la eliberarea

ani
Cehoslovaciei

— Adunarea festivă din Capitală —
Duminică după amiază a avut loc în 

sala Teatrului C.C.S., adunarea festivă, 
organizată de Institutul romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, consa
crată aniversării a 10 ani de la eliberarea 
Cehoslovaciei de către armata sovietică.

Au participat membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, conducători ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri ai forțelor ar
mate, particlpahți la luptele pentru eli
berarea Cehoslovaciei, reprezentanți ai 
vieții științifice și artistice, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderi și insti
tuții,

In prezidiul adunării festive au luat loc 
tovarășii: Chivu Stoica, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri ; Miron 
Constantinescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri ; J. Șediyy, ambasadorul 
R. Cehoslovace la București ; D. Coliu, 
membru supleant al Biroului Politic al
C.C.  al P.M.R., J. Fazekaș, secretar al 
C.C. al P.M.R. ; D. Petrescu, ministrul 
Finanțelor.

Au fost intonate Imnurile de Stat ale 
R.P.R., R. Cehoslovace și U.R.S.S.

Adunarea a fost deschisă de tov. M. Ro- 
șianu, președintele Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străinătatea.

Cuvîntarea tov, D. Petrescu 
Ministrul Finanțelor

Oamenii munci; din Republica Populară 
Romînă — a 3pus vorbitorul — salută cu 
deosebită bucurie și felicită călduros po
poarele Republicii Cehoslovace cu prilejul 
aniversării a 10 ani de la eliberarea lor.

După ce a subliniat succesele obținute 
de poporul cehoslovac în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii ș; a vieții culturale, 
vorbitorul a continuat : Poporul cehoslovac 
duce o politică hotărîtă de pace, îndrep- 
tîndu-și toate eforturile spre dezvoltarea 
economiei și culturii și a bunei stări a po. 
porului, spre adîncirea și lărgirea relații
lor culturale cu toate țările.

Ca și poporul romîn, poporul cehoslovac 
este convins că problema încheierii tra
tatului de prietenie, colaborare și asisten
tă mutuală între cele 8 state, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, și problema organiză
rii comandamentului militar unic al state
lor participante la tratat sînt menite să 
apere munca pașnică, libertatea și inde
pendenta țărilor din lagărul democrației 
și socialismului, împotriva încercărilor 
agresorilor imperialiști de a dezlănțui un 
nou război mondial.

Politica externă a Republicii Cehoslova. 
ce se bazează pe o alianță fermă, de 
nezdruncinat cu Uniunea Sovietică, bastio
nul păci; și al libertății popoarelor, cu 
marea Republică Chineză și cu celelalte 
țări de democrație populară. Un fapt de 
însemnătate istorică îl constituie dezvol
tarea relațiilor de colaborare și ajutor re
ciproc cu Republica Democrată Germană.

Poporul romîn participă din toată inima 
la măreața sărbătoare a poporului frate 
cehoslovac și se bucură de marile lui suc
cese obținute în construirea socialismului 
și apărarea păcii — a spus în continuare 
vorbitorul.

Poporul romîn este mîndru că alături 
de armata sovietică eliberatoare și de 
forțele patriotice ale poporului cehoslovac 
a contribuit cu forțele sale armate la eli
berarea Cehoslovaciei de sub jugul fascist. 
In focul acestor lupte s-au cimentat și mai 
mult tradiționalele legături de prietenie 
dintre poporul romîn și cel cehoslovac.

Relațiile economice de tip nou care s-au 
stabilit între țările lagărului păcii și so
cialismului în cadrul Consiliului de ajutor 
reciproc economic se dezvoltă din ce în ce

In memoria lui
Conservatorul „Ci'prian Porumbescu" 

din București. O atmosferă de adîncă du
rere domnește în cea mai înaltă institu
ție de învățămînt muzical a țării. Profe
sori și studenți cinstesc memoria lui 
George Enescu, cel mai mare muzician 
romîn și unul dintre cei mai de seamă 
muzicieni ai vremurilor noastre

In holul Conservatorului, portrete și 
fotografii ale marelui maestru sînt înca
drate în rame îndoliate.

In fața fotografiei centrale a marelui 
dispărut sînt expuse într-o vitrină cîteva 
din lucrările sale Și programe ale concer
telor pe care le-a interpretat în țară și 
peste hotare.

★
Sîmbătă seara, în sala de festivități a 

Conservatorului de muzică „Gh. Dima" 
din Cluj, a avut loc o ședință de doliu în- 

Știri sportive
RUGBI Duminică după a-

miază s-a desfășurat 
pe Stadionul Republicii din Capitală, în
tâlnirea internațională de rugbi dintre 
echipele selecționate ale orașelor Bucu
rești și Paris. După un joc dinamic, cu 
acțiuni spectaculoase, partida a luat 
sfîrșit cu scoruj de 6—0 (6—0) în favoarea 
rugbiștilor bucureșteni.

HANDBAL Pe noul stadion din 
localitatea Jinonice— 

de lîngă Praga, s-a desfășurat sîmbătă 
întâlnirea internațională de handbal dim 
tre reprezentativa orașului București și 
D S O Spartak. Intîlnirea a luat sfîrșit 
cu victoria handbaiiștilor romîni cu sco
rul de 4—2 (4—2).

ÎNOT Tînărul înotător ro
mîn Alexandru Po

pescu, participînd la întrecerile interna
ționale ce se desfășoară în capitala Bel
giei a realizat o performanță excepțio
nală. Luînd startul In proba de 100 m. 
fluture, Alexandru Popescu a realizat un 
nou și valoros record a; Republicii Popu
lare Romîne : 1:04,9 ceea ce constituie a 
treia performanță mondială La această 
probă.

HALTERE în întrecerea dintre 
reprezentativele de 

haltere ale R. P. Romîne și R. P. Polone, 
desfășurată duminică dimineața în sala 
Dinamo din Capitală, victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 6—1. în această 
întrecere halterofilii polonezi și romîni, 
au doborît 16 recorduri și au egalat 8, 
Halterofilii romîni au doborît 8 recorduri 
și au egalat 7.

POPICE Numeroși au fost
spectatorii care au 

urmărit întrecerea internațională de popice 
care s-a desfășurat sîmbătă și duminică 
pe arena Recolta. Rezultatul întrecerii a 
fost de 6404—6390 în favoarea popicarilor 
cehoslovaci. Echipa R. Cehoslovace a cu
cerit victoria cu un avans de numai 14 
puncte.

mai mult. în cadrul acestui Consiliu șl 
pe baza acordurilor economice încheiate 
între țările noastre crește volumul schim
burilor economice între R.P.R. și R. Ce
hoslovacă.

Prietenia comună cu marea Țară a So
cialismului, eliberatoarea noastră, stă la 
bâza făuririi viitorului fericit al popoare
lor noâstre.

Cu prilejul celei de a 10-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de către armata 
sovietică — a încheiat vorbitorul — po
porul muncitor din țara noastră urează 
poporului frate cehoslovac noi succese pe 
drumul construirii socialismului, pe dru
mul menținerii unei păci trainice în lume.

Cuvîntarea ambasadorului
R. Cehoslovace

J. Ședivy
După ce a adus un salut fierbinte din 

partea oamenilor muncii din Cehoslovacia, 
cu prilejui celei de a 10-a aniversări a 
Cehoslovaciei, vorbitorul a subliniat prie
tenia sinceră și de nezdruncinat între 
popoarele noastre, expresie a unității in
destructibile a marelui lagăr al păcii și 
Socialismului1, în fruntea căruia se află 
prietena si eliberatoarea noastră comună, 
Uniunea Sovietică.

în continuare, vorbitorul a trecut în re
vistă succesele obținute de poporul ceho
slovac în construcția economică și cultu
rală.

Relațiile Cehoslovaciei cu Republica 
Populară Romînă frățească au cunoscut în 
ultimii ani o dezvoltare fără precedent. 
Colaborarea economică tot mai puternică, 
schimbul neîntrerupt și mereu crescînd de 
valori culturale constituie o mărturie grăi
toare a conținutului nou, socialist, al prie
teniei de veacuri între popoarele ceho
slovac și romîn, prietenie pecetluită de 
sîngele ostașilor romîni, căzuți alături de 
ostașii sovietici în ;uptele pentru elibera
rea Cehoslovaciei.

După ce a vorbit despre lupta poporului 
cehoslovac împotriva reînvierii militaris
mului german, pentru o Germanie unită, 
pașnică și democratică, ambasadorul R. 
Cehoslovace a spus în încheiere:

Poporul cehoslovac își păzește cu grijă 
securitatea sa. Acordul dintre statele par
ticipante la Conferința de la Moscova cu 
privire la principiile tratatului de priete
nie, colaborare și ajutor reciproc și la 
organizarea unui Comandament militar 
unic al acestor state, precum și Conferința 
care va .începe în zilele următoare la 
Varșovia, constituie un răspuns prompt 
al lagărului păcii, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, dat acordurilor de la Paris

Cuvîntările au fost puternic aplaudate. 
Asistența, în picioare, a manifestat cu en
tuziasm pentru marea prieten'e cr-re 
unește popoarele sovietic, romîn și ceho
slovac, pentru puternicul lagăr al păcii, 
democrației și socialismului, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, pentru pace și securi
tate colectivă în Europa și în întreaga 
lume.

La sfîrșit a fost prezentat un concert 
dat de Ansamblul de cîntece și dansuri 
al Ministerului Afacerilor Interne, echipa 
de dansuri a Ansamblului Uniunii Tinere
tului Muncitor și orchestra „Barbu Lău- 
taru" a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu". Și-au daț concursul soliștii cehi 
Iarosiav Iozifko, prim flautist al Orches
trei simfonice din Praga și harpista Mi
lena Sperlova, care ne vizitează țara în 
cadrul acordului de colaborare culturală 
dintre țara noastră și R. Cehoslovacă și 
Mihail Arnăutu, artist emerit al R.P.R. 
solist al Teatrului de Operă și Balet ai 
R.P.R, (Agerpres)

George Enescu
chinată memoriei marelui maestru al mu
zicii romînești George Enescu.

Tov. Romeo Ghirgoiasin, asistent la ca
tedra de istorie; muzicii, a evocat figura 
marelui dispărut.

♦
în cadrul manifestărilor muzicale prile. 

juite de cea de a 90-a aniversare a Con
servatorului de muzică din București, 
sîmbătă seara și duminică dimineața, Or
chestra simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", colectiv artistic emerit 
din R.P.R., a prezentat două concerte sim. 
fonice de muzică romînească.

A dirijat Constantin Silvestri, maestru 
emerit al artei din R.P.R., laureat al Pre
miului de Stat.

In memoria maestrului George Enescu 
s-a interpretat partea Il-a din Simfonia I 
de George Enescu, după care întreaga asis. 
tență a păstrat un moment de reculegere.

TIR în concursul d«
tir contând pentri 

„Cupa 9 Mai” trăgătorii și trăgătoarele 
noastre au obținut rezultate de valoare 
mondială, stabilind noi recorduri R. P. R 
la tir.

La proba de armă liberă, poziția ge 
nunchj 40 de focuri, maestra sportului Ju 
dith Moscu a realizat 396 puncte, rezulta 
care reprezintă un nou record R.P.R.

De asemenea, maestrul sportului Henr: 
Herșcovici la proba de armă liberă, 60 d< 
focuri poziția culcat a totalizat 579 d. 
puncte întrecînd cu 6 puncte Vechiul re 
cord R.P.R.

GIMNASTICA Și în acest an, echi 
pele de gimnaști -j 

băieți și fete — ale asociației sportiv' 
Dinamo au ocupat primele locuri în final 
campionatului republican de gimnastic 
pe anuj 1955. Cele 20 echipe masculine ș 
feminine participante reprezentând culc 
rile a 11 asociații sportive s-au comporta 
foarte bine

ATLETISM Timp de două zil< 
pe Stadionul Tinere 

tulul din Capitală, s-au întrecut cei ms 
buni atleți ai țării noastre, în cadrt 
întîlnirilor din prima etapă a campions! 
tului republican de atletism pe anul 195; 

întrecerea a prilejuit obținerea unc 
rezultate foarte bune. De remarcat esi 
noul record republican, stabilit de echip 
feminină a asociației Știința în proba d 
ștafetă 3x800 m. cu timpul de 7’05’'4 (v< 
chiul record era de 7’12”4).

FOTBAL Iată rezultatele îi 
registrate în penult 

ma etapă a turului campionatului categi 
riei A ;a fotbal: Progresul București—L' 
comotiva Constanța 5—0 (1—0); Flăcăi 
Ploești—Locomotiva Timișoara 3—0 (2—6 
Minerul Petroșani—Locomotiva Tg.-Mur- 
3—0 (1—0); Știința Cluj—Dinamo Orași 
Stalin 1—0 (0—0); Știința Timișoara -
Avîntm Reghin 2—0 (0—0); Flamura R< 
șie Arad—C.C.A. 1—0 (0—0).

■



SĂRBĂTORIREA ZILEI VICTORIEI Șl A ZILEI INDEPENDENȚEI NAȚIONALE A R. P. R.

Cuvântarea tov* general-locotenent 
Leontin Sălăjan

Tovarăși,
Pqporul rornîn împreună cu poporul so

vietic, cu popoarele țărilor democrat-popu- 
lare și întreaga omenire progresistă și 
iubitoare de pace sărbătorește astăzi 10 
ani de la istorica victorie asupra forțelor 
militare ale imperialismului fascist ger 
man.

Rolul hotărâtor în lupta coaliției antihit
leriste împotriva cotropitorilor fasciști 
l-au avut marele popor sovietic și eroicele 
Bale Forțe Armate, care și-au îndeplinit 
cu cinste nobila misiune — apărarea pro
priei țări, eliberarea popoarelor subjugate 
din robia, hitleristă, salvarea întregii ci
vilizații mondiale de barbaria fascistă.

Nimicind hitlerismul — dușmanul de 
moarte al omenirii — vitejii ostași ai ar
matei sovietice s-au . acoperit de glorie 
nepieritoare, cîștigîndu-și stima și recu
noștința popoarelor lumii.

Ârăt.înd că cel de-al doilea război mon
dial, dezlănțuit de Germania hitleristă, a 
fost pus la cale și pregătit din umbră de 
cercurile monopoliste internaționale, în 
frunte cu cercurile agresive imperialiste 
din S.U.A. și Anglia, care au finanțat și 
sprijinit înarmarea wehrmacht-ului, vor
bitorul- a subliniat că poporul sovietic, 
strîns unit în jurul Partidului Comunist 
și al guvernului sovietic, a spulberat însă 
planurile nebunești ale singeroșilor aven
turieri hitleriști. Războiul a demonstrat 
uriașa superioritate a orînduirii sovietice 
ți a economiei socialiste, superioritatea 
imensă a forțelor armate ale statului so
cialist, eroismul fără seamăn al poporu
lui care-și apără cuceririle revoluționare 

în bătălia dusă pentru nimicirea fascis
mului, armata sovietică, educată in spirit 
internaționalist, a indraptățit speranțele 
popoarelor care îndurau jugul înrobitor 
al fascismului, eliberînd o serie de țări 
din centrul și sud-estul Europei. Po
poarele acestor țări au căpătat posibilita
tea să-și ja soarta in propriile miini.

In condițiile favorabile create de victo
rioasa înaintare a armatei sovietice ps 
teritoriul țării noastre, poporul nostru, 
condus de partidul clasei muncitoare, a 
răsturnat de la putere clica fascistă tră
dătoare, iar armata romînă a întors cu 
hotărâre armele împotriva dușmanului pa. 
triei noastre — hitlerismul. 15 divizii ro
mânești — printre care Divizia de Pan
duri „Tudor Vladimirescu-Debrețin“, — 
și alte unități de tancuri și aviație, au 
luptat ou eroism alături de glorioasele 
unități sovietice, dîndu-și contribuția la 
zdrobirea armatelor hitleriste. Poporul 
rornîn venerează memoria eroilor războiu
lui antihitlerist, ca lt. col. Ion Buzoianu, 
maiorul Ion Racoțeanu, lt. Constantin Go. 
deanu, ostașii Eftimie Croitoru, Moisă 
Ion și alții.

în lupta pentru zdrobirea fascismului 
s-â cimentat pentru totdeauna frăția de 
arme romîno-sovietică, strălucită conti
nuare, pe noi temelii, a străvechii prie
tenii și a frăției de arme romîno-ruse.

Poporul rornîn, care veacuri de-a rin- 
dul a fost oprimat șj încătușat în lanțu
rile robiei, va rămîne întotdeauna recu
noscător poporului frate sovietic, care i-a 
adus adevărata libertate și independență 
națională și i-a dat posibilitatea să-și dea 
contribuția sa la nimicirea fascismului.

Tovarăși,
Victoria istorică asupra fascismului a 

determinat profunde schimbări în viața 
omenirii.

Cel mal important rezultat al celui 
de-al doilea război mondial a fost forma
rea lagărului mondial al democrației și 
socialismului, în frunte cu U.R.S.S. Ală
turi de Uniunea Sovietică au apărut în 
Europa și Asia 11 state, printre care 
marea Republică Populară Chineză, ale 
căror popoare s-au smuls definitiv din 
sistemul imperialist, au instaurat puterea 
muncitorilor și țăranilor și au făcut pași 
importanți spre socialism.

Lagărul mondial al socialismului, care 
cuprinde a patra parte a globului pă
mântesc și peste o treime din omenire, 
constituie o forță invincibilă. Raportul de 
forțe a fost astfel schimbat hotăritor în 
favoarea socialismului.

Arătînd că țările lagărului socialist, în 
frunte ou U.R.S.S., care construiește cu 
succes comunismul, realizează, pe baza 
dezvoltării industriei grele, un avînt al 
întregii economii naționale — vorbitorul 
a subliniat că înflorirea țărilor lagărului 
socialist contrastează profund cu stagna
rea economiei țărilor capitaliste. Criza 
generală zdruncină profund întregul sis
tem capitalist ; în țările capitaliste crește 
lupta oamenilor muncii împotriva exploa
tării capitaliste, împotriva mizeriei și te
rorii, împotriva pregătirii unui nou răz
boi. Un mare avînt a luat lupta popoare
le,- coloniale și dependente împotriva ju
gului imperialist-

Toate acestea arată că în comparație 
i cu perioada antebelică s-au produs atât pe 

plan politic cît șl pe plan economic o 
slăbire serioasă a pozițiilor imperialismu
lui și o întărire considerabilă a forțelor 

I'păcii, democrației și socialismului.
După ce a arătat că imperialiștii ame

ricani și englezi, urmărind subjugarea 
popoarelc-r care au scuturat domnia capi
taliștilor și moșierilor, înăbușirea forțelor 
democratice în continuă creștere în lumea 
întreagă, cucerirea dominației mondiale.

Sărbătorirea Zilei Victoriei în țară
Pe întreg cuprinsul patriei noastre, cea 

de a 10-a aniversare a istoricei victorii 
repurtată de către Armata Sovietică asu
pra fascismului german a fost sărbătorită 
cu entuziasm.

L» Iași, sute de oameni ai muncii au 
luat parte la o adunare festivă care a 
avut ioc duminică dimineața în sala Tea
trului Național, unde a luat cuvîntul tov. 
general de armată în rezervă Constantin 
Vasiliu-Rășcanu.

In cursul zilei de luni, delegații ale oa
menilor muncii din oraș au depus coroane 
de flori ja. Monumentul eroului sovietic 
de la Copou, la cimitirul eroilor sovietici 

■și la cimitirul eroilor sovietici și romîni 
de la Galata.

Peste 1.300 de oameni ai muncii din 
prașul Cluj au luat parte duminică la o 
adunare festivă consacrată sărbătoririi Zi
lei victoriei.

A luat cuvântul în limba romînă tov. 
general de armată în rezervă V. Atana- 
Siu și în limba maghiară ofițerul loan 
pozma.

Luni dimineața, delegații ale oamenilor 
nuncii din orașul Craiova au cinstit me- 
noria ostașilor sovietici și romîni căzuți 
n lupta împotriva fascismului german, 
lepunînd coroane de flori la Monumentul 
roilor sovietici și romîni de la cimitirul 
iineasca.

La adunarea festivă care a avut loc lunț 

desfășoară așa zisa politică ..de pe poziții 
de forță" și pregătesc dezlănțuirea unui 
nou război, vorbitorul a spus : împo
triva tuturor acțiunilor războinice în
treprinse de imperialiștii americani și slu
gile lor, luptă popoarele lagărului mondial 
al socialismului în frunte cu Uniunea So
vietică. care duc o politică de apărare a 
păcii, de securitate colectivă, de coexis
tență pașnică între țări, fără deosebire de 
regim social.

Uniunea Sovietică șl toate țările lagă
rului socialist sprijină lupta poporului 
german pentru unitate națională, pace, de
mocrație și progres. Realitățile din Repu
blica Democrată Germană dovedesc între
gului popor german că nu calea militaris
mului și a aventurilor sîngero-ase, ci ca
lea muncii pașnice, calea democrației, poa
te asigura Germaniei drumul spre unitate 
națională, spre bunăstare și progres.

Inițiativa luată de Uniunea Sovietică în 
chestiunea Tratatului de stat cu Austria, 
desfășurarea prietenească și încheierea cu 
succes a tratativelor de la Moscova între 
U.R.S.S. și Austria constituie o nouă și 
grăitoare manifestare a politicii de pace 
a Uniunii Sovietice.

Un mare răsunet l-au avut propunerile 
făcute recent de China Populară în vede
rea destinderii în Extremul Orient. Marea 
Republică Populară Chineză, al cărei pres
tigiu internațional și a cărei autoritate au 
crescut imens, acționează în permanență 
ca un puternic factor de pace și stabili
tate în Asia și în lumea întreagă.

O serioasă înfrîngere a forțelor răz
boiului a constituit-o Conferința de la 
Bandung a statelor din Asia și Africa care 
s-a pronunțat pentru pace între popoare, 
pentru coexistența pașnică a statelor de 
diferite sisteme sociale, împotriva războiu
lui atomic. împotriva jugului colonial.

Subliniind că popoarele iubitoare de 
pace își sporesc vigilenta față de politica 
războinică a cercurilor agresive imperia
liste, vorbitorul a arătat că ratificarea 
acordurilor de la Paris, săvîrșită sub pre
siunea cercurilor agresive imperialiste din 
S.U.A., a agravat primejdia unui nou 
război. în Europa. Reînvierea wehrmacht- 
ului fascist primejduiește pacea cucerită 
cu atîtea sacrificii.

In fața primejdiei crescânde a unui nou 
război, Uniunea Sovietică și celelalte state 
iubitoare de pace din Europa nu pot sta ou 
brațele încrucișate. Conform cunoscutei 
declarații a Consfătuirii de la Moscova a 
celor opt state, ele vor lua măsurile nece
sare pentru a nu fi luate prin surprindere 
de către agresori. Cele opt state care se 
vor întruni la 11 mai în cadrul consfătuirii 
de la Varșovia, au luat hotărârea de a pre
găti încheierea unui tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, precum și 
formarea unui comandament militar 
unificat.

Subliniind că forța mereu crescîndă a 
Uniunii Sovietice și a întregului lagăr al 
democrației și socialismului reprezintă o 
garanție temeinică a păcii, o forță în stare 
să dea o ripostă nimicitoare oricărei gru
pări agresive, vorbitorul a arătat că dacă 
imperialiștii se vor încumeta să dezlănțuie 
un nou război mondial, va pieri nu „civi
lizația mondială11 — cum afirmă ei — ci 
sistemul putred care și-e trăit traiul — 
sistemul imperialist, ai cărui caracter tâl
hăresc și sângeros îl face atît de odios po
poarelor.

Tovarăși,
Poporul român sărbătorește astăzi cea 

de-a 78-a aniversare a proclamării inde
pendenței naționale a Romîniei. Ziua inde
pendenței naționale a Romîniei prilejuiește 
aducerea aminte a luptelor de veacuri 
duse de masele populare pentru dobîndirea 
independentei, în care s-au manifestat din 
plin dragostea arzătoare a poporului față 
de patria sa, ura de moarte împotriva co
tropitorilor, vitejia, eroismul și neînfri- 
carea luptătorilor noștri. In repetate rân
duri poporul rornîn s-a ridicat cu bărbăție 
la luptă pentru scuturarea robiei și asu
pririi turcești. Oștenii lui Mircea cel Bă
trân, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu. loan 
Vodă cel Cumplit, au purtat lupte eroice 
împotriva cotropitorilor turci. Ostașii ar
matei romîne au luptat cu bărbăție pe 
câmpurile de bătălie de la Rahova, Grivita, 
Smîrdan și Plevna și cu sprijinul frățesc al 
marelui popor rus au cucerit independența 
nahonală a Romîniei.

în continuare, vorbitorul a arătat că 
politica externă a statului democrat- 
popular rornîn este o politică de activă 
participare la lupta pentru asigurarea 
unei păci trainice, pentru securitate co
lectivă în Europa și în întreaga lume, 
pentru apărarea independenței și suvera
nității naționale a Republicii Populare 
Romîne, împotriva agresorilor imperia
liști.

Republica Populară Romînă este unită 
printr-o strânsă prietenie și colaborare 
frățească cu Uniunea Sovietică, elibera- 
toarea și prietena poporului rornîn. Le
gături strînse de prietenie s-au stabilit și 
se dezvoltă între țara noastră, Republica 
Populară Chineză și celelalte țări de de
mocrație populară. S-au întărit și s-au 
lărgit legăturile de colaborare și priete
nie între R.P.R. și Republica Democrată 
Germană.

în ceea ce privește relațiile R.P.R. cu 
țările capitaliste, politica guvernului 

după amiază la Teatrul Național a luat 
cuvîntul general locotenent în rezervă 
Mihail Cămărașu.

La adunarea festivă care a avut loc la 
Orașul Stalin a vorbit generalul colonel 
în rezervă Radu Nicolescu Cociu. In după 
amiaza zilei de luni, pe monumentele și la 
Monumentul eroilor sovietici s-au depus 
coroane de flori.

La cimitirul eroilor romîni și sovietici 
din Timișoara au fost depuse juni după a- 
miază coroane și jerbe de flori. în după 
amiaza zilei, în sala Operei de stat a avut 
loc o adunare festivă ia care a luat cu
vîntul generalul maior Constantin Iones- 
cu, delegat din partea M.F.A.

In Constanța, Ziua victoriei a fost săr
bătorită cu entuziasm. încă din zori, va
sele au abordat marele pavoaz. In cursul 
dimineții de luni, numeroși oameni ai 
muncii au depus flori la Monumentul eroi
lor sovietici din incinta cimitirului din 
localitate și la Monumentul eroilor mari
nari sovietici din flota Mării Negre. La 
adunarea festivă care a avut loc la Tea
trul de stat din Constanta a vorbit ge
neralul colonel în rezervă Costin Io- 
nașcu.

Adunări festive și depuneri de coroane 
cu prilejul Zilei Victoriei eu mai avut loc 
la Tg. Mureș, Arad, Galați, Bacău, Bîr- 
lad, Ploești și în alte centre ale țării.

(Agerpres)

R.P.R. pornește de la principiul leninist 
al coexistenței pașnice intre cele două 
sisteme și tinde spre realizarea unor le
gături normale de colaborare cu ace.»te 
state, pe bază de reciprocitate.

Activitatea diplomatică a guvernului 
Republicii Populare Rcmîne este îndrep
tată spre realizarea unor relații normale 
de bună vecinătate cu toate țările. îmbu
nătățirea relațiilor cu Iugoslavia, stabi
lirea relațiilor diplomatice cu India și cu 
alte state, demonstrează hotărirea guver
nului rornîn de a-și da contribuția la în
tărirea politicii de destindere internațio
nală. Progrese însemnate s-au realizat și 
în dezvoltarea comerțului exterior al 
R.P.R. cu țările capitaliste.

Vorbitorul a arătat ajpoi că în ceea ce 
privește politica internă, partidul și gu
vernul nostru, se călăuzesc după învăță
tura marxist-leninistă, la baza întăririi 
puterii patriei și a capacității ei de apă
rare fiind politica de industrializare so
cialistă, elaborată de partid și înfăptuită 
cu un minunat avint creator de către 
muncitori, ingineri și tehnicieni. Bazin- 
du-se pe realizările obținute în dezvolta
rea industriei, partidul a elaborat un 
vast program de dezvoltare a agriculturii in 
vederea asigurării industriei ușoare și ali
mentare cu materii prime și a oameni
lor munci; cu bunuri de consum în 
cantități tot mai mari. Desființarea în 
decembrie 1954 a sistemului de aprovizio
nare pe bază de cartele și recenta redu
cere de prețuri ou amănuntul la un șir 
de mărfuri industriale și alimentare au 
dus la o însemnată creștere a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Făcîind bilanțul victoriilor dobândite în 
anii puterii populare, poporul nostru știe 
că aceste victorii sînt indisolubil legate 
de faptul că el este condus de Partidul 
Muncitoresc Romijn, partid încercat in 
lupte, puternic prin legăturile sale de 
nedșsfăcut cu, masele populare, prin dra
gostea și încrederea poporului, prin fide
litatea sa față de învățătura marxist-le- 
ninistă.

Uniunea Sovietică ne acordă un ajutor 
frățesc multilateral în opera de construire 
a socialismului. Profund recunoscător glo
riosului popor sovietic care l-a eliberat 
din robia hitleristă și-1 ajută în construi
rea vieții noi, poporul rornîn este hotărît 
să apere ca lumina ochilor și să întă
rească fără preget prietenia și alianța de 
nezdruncinat ou Uniunea Sovietică. El 
este hotărît să contribue la întărirea con
tinuă a lagărului păcii, democrației și so. 
cialisțnului.

Tovarăși,
Armata noastră populară, înconjurată 

de dragostea fierbinte a întregului popor, 
are nobila misiune de apărare a patriei 
și a cuceririlor revoluționare ale po
porului.

Ostașii Forțelor noastre Armate se stră- 
duesc zi de zi să îndreptățească încrede
rea ce le-a acordat-o poporul. Armata 
noastră populară are la baza activității 
sale de pregătire de luptă știința militară 
sovietică, experiența de luptă a glorioasei 
armate sovietice cîștigată în Marele 
Război al Uniunii Sovietice pentru Apă
rarea Patriei și propria noastră experiență 
câștigată pe frontul antihitlerist, îmbogă
țite pe baza ultimelor progrese ale științei 
și tehnicii.

Armata noastră populară este gata ca, 
alături de armatele celorlalte state ale 
lagărului socialist, în frunte cu eroica ar. 
mată sovietică, să dea riposta cuvenită 
oricărui agresor ce ar încerca să tulbure 
munca pașnică, constructivă a popoarelor 
lagărului democrației și socialismului.

Tovarăși,

Poporul nostru muncește cu avînt în 
întreprinderi și instituții, pe ogoare, în 
așezăminte de cultură pentru înflorirea 
patriei sale dragi, pentru întărirea statu
lui nostru democrat-popular. El este strîns 
unit în jurul partidului și Comitetului său 
Central, în jurul guvernului Republicii 
Populare Romîne. La temelia acestei uni
tăți stă alianța de nezdruncinat între 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, 
sub conducerea clasei muncitoare. Oame
nii muncii de la orașe și sate, muncitorii, 
țăranii muncitori și intelectualii de toate 
naționalitățile din R.P.R. sânt plini de ho
tărârea de a apăra bunul cel mai de preț 
al omenirii — pacea, de a apăra munca 
lor pașnică, creatoare, viitorul fericit pe 
care și-l făuresc.

Trăiască scumpa noastră patrie — Re
publica Populară Romînă !

Trăiască alianța și prietenia veșnică cu 
marea Uniune Sovietică, eliberatoarea 
țării noastre, bastionul păcii și libertății 
popoarelor !

Trăiască lagărul păcii, democrației și 
socialismului 1 Trăiască pacea între po
poare !

Trăiască guvernul Republicii Populare 
Romîne !

Trăiască Partidul Muncitoresc Rornîn, 
care conduce țara noastră, ferm și hotă
rît, spre victorie socialismului ! (Aplauze 
furtunoase prelungite. Toți se ridică în 
picioare).

Depuneri de coroane 
la mormintele eroilor sovietici 

și romîni
Pentru cinstirea memoriei ostașilor so

vietici care și-au jert fit viața pentru liber, 
tetea și fericirea poporului nostru, la 9 
Mai, a 10-a aniversare a Zilei Victoriei, 
la Cimitirul Eroilor Sovietici de la He
răstrău a avut loc solemnitatea depunerii 
de coroane de flori la mormintele eroilor.

După intonarea Imnurilor de Stat ale 
R.P.R. și U.R.S.S. a vorbit generalul ma
ior C. Șandru

*
La cimitirul Ghencea, la solemnitatea 

depunerii de coroane de flori la mormin
tele eroilor romîni căzuți în luptele pen
tru libertat’a și independența patriei a 
vonbit generalul maior Vasile Cutoiu.

INFORMAȚII
Luni seara a părăsit Capitala dele

gația de muzicieni romîni care va parti
cipa la Festivalul „Primăvara la Praga’’. 
Delegația este formată din George Geor
gescu, artist al poporului din R.P.R., 
Constantin Silvestri, maestru emerit al 
artei din R.P.R., pianistul Mind.ru Ka-tz, 
artist emerit al R.P.R. și compozitorii Ion 
Dumitrescu, maestru emerit al artei din 
R.P.R. și Ludovic Feldman.

Ședința festivă de Ia Moscova 
consacrată aniversării a 200 de ani 

de la înființarea Universității din Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 7 mai a avut loc la Moscova la 
Teatrul Mare al U.R.S.S. o ședință festivă 
consacrată remarcabilului eveniment din 
viața socială și științifică a Uniunii Sovie
tice — aniversarea a 200 de ani de la în
ființarea Universității din Moscova.

In sala teatrului s-au adunat membri ai 
corpului didactic și stvdenti ai universi
tății. reprezentanți ai institutelor de în
vățământ superior, ai. instituțiilor știin
țifice și organizațiilor obștești, cunoscut! 
oameni de știință sovietici, inovatori în 
producție și reprezentanți ai culturii. Pen
tru a participa la festivitățile jubiliare au 
sosit reprezentanți ai universităților, in
stituțiilor ștlipțif’ce și instituțiilor de în- 
vățămînt din numeroase orașe ale U.R.S.S.

Au fost de față oaspeți din Albania, 
Bulgaria, Ungaria, Romînia, Cehoslovacia, 
Polonia, Republica Democrată Germană, 
China, Republica Democrată Vietnam, Re
publica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Populară Mongolă, Suedia, Nor
vegia, S.U.A., Franța, Finlanda, Austria 
și Anglia.

In loji au luat loc șefii unei serii de 
reprezentanțe diplomatice acreditați la 
Moscova.

Asistența a întâmpinat cu aplauze fur
tunoase apariția în prezidiu a lui N. A. 
Bulganin, K. E. Voroșilov, G. M. Malen
kov, A. I. Mikojan, V. M. Molotov, N. S. 
Hrușclov, P. K. Ponomarenko, a secreta
rilor C.C. al P.C.U.S, P. N. Pospelov, 
și M. A. Suslov. In prezidiu au luat de 
asemenea loc cunoscuți oameni de știință, 
rectorii universităților, studenți și aspi
ranți.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 7 mai, A. P. Volkov, președintele 
Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.SjS. și V. T. Lațis, președintele So. 
vîetului Naționalităților au primit delega, 
ția membrilor parlamentului indian în 
frunte cu Krishnamurti Rao, vicepreșe
dinte al Consiliului statelor din India.

Șeful delegației parlamentare indiene a 
transmis Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
din partea parlamentului Republicii In
dia felicitări1 și urări de succese în muncă.

în cursul convorbirii care a avut loc 
A. P. Volkov și V. T. Lațis, răspunzând 
la întrebările membrilor delegației, au 
vorbit oaspeților indieni despre structura

Vizita delegației parlamentare indiene în U.R.S.S.

Sosirea la Moscova 
ai întîinirii

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS trans
mite :

In noaptea de 8 spre 9 mai, un grup de 
membri ai organizației „Veteranii ameri
cani ai întâlnirii de pe Elba11 din care fac 
parte B. L. Shiver, William Weisel, Char
les G. Forrester, Claude Moore, Joseph 
Poiowșky, Robert Haag, Fred W. John
ston, Murry Shulman și Elijah Sams, a 
sosit la Moscova.

Tratativele de la Paris
PARIS 9 (Agerpres). — TASS trans

mite : în seara zilei de 7 mai au început 
tratativele franco-anglo-americane în le
gătură cu situația din Vietnamul de sud. 
La aceste tratative au participat șeful 
guvernului francez Faure, ministrul Afa
cerilor Externe, Pinay și secretarul de 
stat pentru problemele statelor asociate, 
Lafaure, secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles și ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei Mac Mil.lan.

După cum relatează „Journal de Di- 
manche", tratativele din 7 mal n-au con
tribuit la apropierea punctelor de vedere 
ale Franței și S.U.A. in ce privește poli
tica față de Vietnamul de sud. în timp 
ce Faure, scrie ziarul, leagă rezolvarea 
acestei probleme de situația generală din 
Extremul Orient și consideră că vietna
mezii trebuie să rezolve singuri proble
mele lor interne, Dulles arată că S.U.A- 
nu intenționează să renunțe la „răspunde
rea ce le incumbă11, cu alte cuvinte la 
amestecul in afacerile interne ale Indo- 
chinei. El a cerut guvernului francez să 
continue să acorde „tot sprijinul11 lui 
Ngo Dinh Diem, omul americanilor la 
Saigon. în comunicatul dat publicității se 
spune că tratativele cu privire la Indo
china vor fi reluate la începutul acestei 
săptămîni.

în seara de 7 mai a avut loc de aseme
nea o așa zisă „ședință de constituire" a 
reprezentanților celor 7 țări care fac par
te din Uniunea Europei Occidentale (An
glia, Franța, Italia, Germania occidentală, 
Belgia, Olanda, Luxemburg). Din comu 
nicatul dat publicității după ședință se 
anunță că consiliul Uniunii Europei Occi
dentale a discutat probleme referitoare la

Folosirea izotopilor radioactivi primiți deR.P.Polonă din U.R.S.S.
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — P. A. P. 

transmite 1
Zilele acestea a avut loc la Varșovia o 

conferință a oamenilor de știință de la 
institutele de cercetări din R. P. Polonă 
pentru a discuta problema folosirii izoto
pilor radioactivi, in urma ajutorului pe

SCURTE ȘTIRI
• La 9 mai a sosit Ia Varșovia delega

ția Republicii Populare Bulgaria care va 
participa la conferința țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa.

Delegația este alcătuită din Vîlco Cer- 
venkov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria (șeful delegației), 
Mincio Neicev, ministrul Afacerilor Ex
terne și general Piotr Pancevski, ministrul 
Apărării Naționale, membrii delegației.

• La 9 mai a sosit la Varșovia delegația 
Republicii Populare Albania care va par
ticipa la conferința țărilor europene pen
tru asigurarea păcii și securității în Eu
ropa.

Delegația este alcătuită din Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului de Miniș
tri al R P. Albania (șeful delegației), Be- 
kir Balluku, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul Apărării și Behar 
Shtylla, ministrul Afacerilor Externe, 
membrii delegației.

® Guvernul Republicii Populare Polone 
a adresat guvernului Franței'o notă de 
protest împotriva discriminărilor practi
cate față de cetățeni polonezi care locu

LS propunerea lui A. V. Novoselov, pro
fesor la Universitatea din Moscova, mem
bru corespondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S,, în aplauze furtunoase a fost 
ales prezidiul de onoare al ședinței fes
tive alcătuit din prezidiul Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Acad. Ivan Petrovski, rectorul univer
sității din Moscova a prezentat raportul 
cu privire la cea de a 200-a aniversare a 
Universității.

După prezentarea raportului, V. P. Eliu- 
tin, ministrul învățămîntului Superior al 
U.R.S.S. a dat citire mesajului de salut 
adresat universității din Moscova de Co
mitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.RS S. întreaga asistență 
a aplaudat furtunos textul mesajului.

Au adresat saluturi universității E. A. 
Furțeva, secretar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S.; A. N. Nesmeianov, 
președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S.; L. N. Soloviov, vicepreședinte 
al Consiliului Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică și A. N. Șelepin, secre
tar al C. C. al U.T C.L.

In numele studenților universității a 
luat cuvîntul Elena Burlakova.

Apoi a urcat la tribună S. L. Sobolev, 
profesor la Universitatea din Moscova. El 
a da.t citire textului scrisorii adresată de 
colectivul universității din Moscova Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și guvernului sovie
tic.

Ședința festivă s-a încheiat printr-un 
bogat program artistic.

Sovietului Suprem aț U.R.S.S., despre ac
tivitatea lui și despre sesiunile Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. Oaspeții s-au in
teresat de alcătuirea comisiilor ambelor 
Camere, de activitatea comisiei bugetare 
și a altor comisii ale Sovietului suprem 
al U.R.S.S.

Apoi deputății parlamentului indian au 
vizitat sala de ședințe a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și alte săli din marele 
palat al Kremlinului.

Seara oaspeții indieni au vizitat ora
șul Moscova însoțiți de P. I. Leonov vice
președinte al Comitetului Executiv al So
vietului orășenesc Moscova și de A. V. 
Vlasov arhitect șef al orașului Moscova.

a veteranilor americani 
de pe Elba

Pe aerodromul Vnukovo oaspeții au fost 
întâmpinați de ofițerii și sergenții de re
zervă E. I. Porfiriev, G. S. Goloborodko, 
A. A. Feodotov, A. M. Baranov, A. I. Ro
dionov care au fost de față la întâlnirile 
de pe Elba, precum și de reprezentanți ai 
presei sovietice și străine.

E. I. Porfiriev a adresat cuvinte de sa
lut celor sosiți. In numele oaspeților au 
răspuns Joseph Polowsky și Murry 
Shulman.

ale puterilor occidentale
structura organizatorică a Uniunii. Car
tierul general al Uniunii Europei Occi
dentale va fi instalat la Londra. Ambasa
dorul Louis Hoffen (Belgia) a fost numit 
secretar general al Uniunii, iar von 
Etzder (Germania occidentală) și Fraser 
(Anglia) au fost numiți adjuncții săi. Ami
ralul italian Ferreri a fost numit director 
al oficiului Uniunii Europei Occidentale 
pentru așa zisul „control asupra arma
mentelor".

Consiliul a hotărît să creeze comite
tul permanent pentru coordonarea înar
mărilor ca unul din organele Uniunii Eu
ropei Occidentale, comitet care va lucra 
in ptrinsă colaborare cu Organizația Pac
tului Atlanticului de Nord.

★
PARIS 9 (Agerpres). — TASS trans 

mite : La Paris continuă tratativele din
tre miniștrii Afacerilor Externe ai pu
terilor occidentale. în cursul după amie
zii de 8 mai, la ministerul francez a-1 Afa
cerilor Externe au avut loc tratative în
tre Dulles, Pinay și Mac Millan în pro
blema austriacă. La orele 17, după ce s-a 
terminat discutarea problemei, la ședință 
a sosit și Adenauer.

După cum anunță agenția France Presse 
ordinea de zi a tratativelor dintre cei 4 
reprezentanți ai țărilor occidentale cu
prinde problema germană și problema 
tratativelor cu Uniunea Sovietică. în 
prealabil toate aceste probleme au fost 
pregătite de experții celor trei puteri la 
Londra.

Agenția France Presse consideră că în 
tre miniștrii celor trei puteri nu există 
unitate de păreri în privința datei, nive
lului și locului tratativelor cu U.R.S.S 

care Polonia îl va primi din partea Uniu
nii Sovietice pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice.

în cadrul conferinței s-a arătat că izo
topii radioactivi vor fi folosiți în Polonia 
în aproape fiecare ramură a științei, in
dustriei, agriculturii și medicinei.

iesc pe .teritoriul Franței. în notă se spune 
că în Franța au avut loc în ult.ma vreme 
cazuri de discriminare flagrantă față de 
cetățeni pclonezi.

• Agenția France Presse anunță că 
Edouard Herriot, președintele partidului 
radicalilor și radical-socialiștilor, a de
misionat din funcția sa. Conducerea par
tidului a fost preluată de fostul prim mi
nistru Mendes-France.

• La 10 mai, în Sala rotundă a Casei 
sindicatelor din Moscova se va deschide 
cea de a 27-a sesiune a Biroului Execu
tiv al Federației Sindicale Mondiale.

• Amiralul Felix B. Stump, comandan
tul flotei S.U.A. din Pacific a sosit la 9 
mai în Taivan. Agenția americană United 
Press precizează că el va avea o serie de 
conferințe secrete cu autoritățile militare 
americane și ciankaișiste.

• între reprezentanți ai Egiptului, Sil 
riei și Arabiei Saudite au loc convorbiri 
în vederea încheierii unui nou pact inter- 
arab. După cum se știe cele trei țări arabe, 
care au refuzat să adere la pactul turco- 
irakian, au anunțat că vor încheia un nou 
pact deschis tuturor țărilor arabe care 
condamnă pactul turco-irakian.

Telegrama primului ministru 
al Norvegiei către 

N. A. Bulganin
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS trans, 

mite textul telegramei adresată de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Nor
vegiei, Einar Gerhardsen, președintelui 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, N. A. Bul
ganin.

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru 
felicitările și bunele urări pe care ați bi
nevoit să mi le adresați cu prilejul celei 
de a 10-a aniversări a eliberării Norv©« 
giei de sub ocupația germană.

Poporul norvegian își amintește cu re» 
cunoștință de contribuția armatei sovie
tice la eliberarea regiunilor de nord ale 
țării și de frăția de arme cu marea na
țiune rusă.

Rezultatele îndeplinirii 
primuiui plan cincinal 

al R. P. Ungare
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — M.T.L 

transmite : Direcția Centrală de Statistică 
a R.P. Ungare a dat publicității comuni
catul cu privire la rezultatele îndeplinirii 
primului plan cincinal al economiei na
ționale (1950-1954).

In cursul primului cincinal s-a schim
bat radical structura economiei naționale. 
Greutatea specifică a industriei în venitul 
național a sporit în cursul celor cinci ani 
de la 50 la sută la 64 la sută. Potrivit ce
rințelor industrializării socialiste, a sporit 
cota parte a industriei grele și mai ales 
a industriei constructoare de mașini. Fa
bricile și uzinele, marea Industrie de con
strucție, transportul, comerțul exterior și 
rețeaua comerțului de gros, aparțin în în
tregime sectorului socialist.

în perioada planului cincinal numărul 
persoanelor ocupate în industrie a sporit 
cu 400.000 Șomajul a dispărut complect 
In unele ramuri se observă chiar o ne
voie- de brațe de muncă.

Anul trecut salariul real pe cap de lo
cuitor a sporit cu peste 20 la sută față 
de nivelul anului 1949, au sporit și mai 
mult veniturile reale ale țărănimii. S-a 
Îmbunătățit considerabil satisfacerea ne
voilor sociale ale populației.

In cursul planului cincinal populația a 
sporit cu 460.000, atingînd spre sfârșitul 
anului 1954 9.750.000 de oameni.

Recepție cu prilejul aniversării 
eliberării Cenoslovaciei

Cu prilejul celei de a 10-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist die către Armata Sovietică, J. Ședivy, 
ambasadorul R. Cehoslovace la București, 
a oferit luni seara o recepție în sala Ca
sei Centrale a Armatei.

La recepție au participat tovarășii : dr. 
Petru Groza, Gh. Apostol, Chivu Stoica, 
Al. Moghioroș, P. Borilă, D. Coliu, N. 
Ceaușescu, general locotenent Al. Dră- 
ghici, acad. prof. dr. C. I. Parhon, acad, 
prof. Traian Săvulescu, J. Fazekaș, mem
bri ai C.C. al P1M.R., miniștri, prim loc
țiitor al ministrului Forțelor Armate, ge
neral locotenent L. Sălăjan, locțiitor ăl 
ministrului Afacerilor Externe, N Cio- 
roiu.

Au participat de asemenea, Stelian Mo- 
raru, președintele Consiliului Central aî 
Sindicatelor, M. Roșianu, președintele In
stitutului Rornîn pentru Relațiile Cultu. 
rale cu Străinătatea, fruntași ai vieții pu. 
blice, oameni ai științei și artei, militari 
ai Forțelor noastre Armate, fruntași în 
producție.

A fost de față M. B. Mitin, membru al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Recepția s.a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

„Cursa Păcii“
LEIPZIG 9 (Agerpres). — prin telefon:
Cea de a 7-a etapă a „Cursei Păcii11 dis

putată luni pe ruta Karl Marx Stadt— 
Leipzig (206 km.) a fost una dintre cele 
mai grele etape de la începutul competi
ției.

La Leipzig,, în fâța unei mulțimi entu-

D. Germană) care l-a învins la sprint pe

Schur (R. D.
‘ - (Bel- i 

Ger-

ziaste, primul a sosit Gustav Schur (R 
r ~---------: __ • ■ ■
belgianul Werhelst.

Clasamentul etapei: 1. C.î_
Germană) 5h 24’54” ; 2. Werhelst 
gia) 5h. 24’55” ; 3. Meister (R.D 
mană) 5h 24’56”.

Din echipa R.P R. primul a sosit C Du. 
mitrescu pe locul 25 în 5h 32’25”. Dumf- 
treseu a urcat în' urma. acestei etape 5 
locuri, în clasamentul general individual 
fiind în prezent al 16-lea la 2 secundă 
in urma polonezului Chwiendacz. Astăzi 
este zi de repaus la Leipzig.

Un frumos succes al fotbaliștilor 
romîni

SOFIA 9 (Agerpres). — prin telefon: 
Echipa bucureșteană de fotbal Dinamo a 
obținut ieri la Sofia un frumos succes 
internațional. întâlnind echipa campioană 
a R. P. Bulgaria Ț.D.N.A.-Sofia, fotbaliș
tii dinamoviști au repurtat victoria cu 
scorul de 3—2 (2—1), după un joc spec
taculos urmărit pe stadionul Lewski de 
aproape 45.000 spectators

SPECTACOLELE DE AZI
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R.: 

Cio Cio-san; Teatrul de Stat de Operetă: Casa eu 
trei fete; Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia): Doamna nevăzută ; (sala Studio): Platon 
brec.et Teatlul Armatei (sala din Bd. Magheru); 
Nunta lui Figaro; (sala din Calea 13 Septembrie): 
Vla.cu Vodă; Teatrul Municipal: Cum vă place- 
Teatrul Tineretului: Hoții: Ansamblul de Estradă 
(sa a din str. Al. Popov 23): Visțle se împlinesc; 
(sala Libertatea): O seară , de muzică ușoifră; 
Teatrul Tandăncă (sala Orfeu): Artiștii pădurii; 
Circul de Stat: Carnavalul circului; Turneul Tea
trului Maghiar de Stat din Oradea (sala C.C.S. din 
str. Lipscani 53)' Cei din urmă.

CINEMATOGRAFE: Patria: Săptămtna filmului 
cehoslovac, Frona; Republica. Elena Pavel, Fla
căra: Un om teribil: București, 8 Martie: Libelula. 
Ee, I'.'F'i , libertății. înfrățirea intre popoare, 1 
Mai: Mănăstirea din Parma; 1. C. Frimu, Al. Po- 
poy, Miorița, 23 August, Libertății: Frumusețea dia- 
voulut; Maxim Gorki, N. Bălcescu: Cîntecui flu- 
vir?£i. Lruml?a’ ,v°.1sa: Cine-și iubește nevăSta; 
Victoria. Jucătorul de rezervă; Tineretului: Parada 

i ; Timpuri Noi: Actualitatea in imagini1; 
Noutățile zilei. Despre cultura fizică In școală. Pa- 

u: trețutui îndepărtat. Sportul sovietic ni. lt 
Gh. Doja: încercarea fidelității; Vasile Roaită: 
Atențiune I Bandiți I ; Cultural, Raliova: Directorul 
nostru. Pui de șoimi; Unirea: Mascarada; C. David: 
„J. Sahla; Doi acri de pămînt; T. Vladimi-
reșcu: Dama cu camelii; Arta: Avangarda de sacri
ficiu; Munca: Răzbunarea; Moșilor: Cazul dr Wag
ner: Donca Slmo: Stiletul; llie Plntllle: Ospățul Iul .

Ltazar: Po?U<5r:, Cadllvrul viu; M. Eminescu: Un 
C ' ® Aventurile vasului Bngatfr; Gh"
Coșbuc. Cornu din Hiroshima; Olga Baiicic: Po- 
m^i.PnmieJ^0aSo:, A1lrel vlalcu: Mînuitorul de pă- DUȘI. Boleskiw Rioritf* VÎMz-s.rpuși; Boleslaw Bierut: Vinovati’ Mră vină.

„Scînteia tineretului"
10 mai 1955 Pag. 3-a
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A 10-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII GERMANIEI
Raportul tovarășului O. Grotewohl Cuvintarea tovarășului M. G. Pervuhin

BERLIN 9 (Agerpres). — TASS trans- 
inite raportul prezentat de Otto Grotewohl 
la ședința festivă care a avut loc la 7 mai 
la Berlin. în raport se spune printre 
altele:

Dragi oaspeți, dragi prieteni șl tova
răși!

Salutăm pe toți prietenii șl tovarășii 
care, împreună cu noi, s-au întrunit pen- 
tru a sărbători laolaltă ziua care ne-a 
adus acum zece ani eliberarea de sub 
jugul fascismului. Salutăm cu mare bucu
rie delegațiile din țările prietene în frunte 
cu delegația Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul Pervuhin. O deosebită cinste 
ți bucurie o constituie pentru noi faptul 
că in această zi avem posibilitatea de a 
saluta pe marele conducător militar, eli
beratorul Berlinului, tovarășul mareșal 
Jukov, aflat printre noi.

în ziua celei de-a 10-a aniversări a eli
berării Germaniei de sub jugul fascismu
lui hitlerist de către armatele Uniunii 
Sovietice Socialiste, ne amintim de cuvin
tele istorice pe care le-a rostit I. V. Stalin 
la 9 mal 1945 : „Uniunea Sovietică sărbă
torești victoria deși n-are in'enția nici 
de a dezmembra, nici de a nimici Ger
mania".

Prin aceste cuvinte, rostite după capi
tularea necondiționată a fascismului 
hitlerist, Stalin a subliniat politica de 
pace a statului sovietic, formulată în or
dinul său pe armată nr. 55 din 23 februa
rie 1942 ; pentru statul sovietic scopul 
războiului era el'be ra rea pămîntului so
vietic și nimicirea fascismului și a apara
tului de stat el acestuia și r.u nimicirea 
ți fărîmițarea Germaniei.

„Experiența istoriei arată că hitlerli vin 
ți se duc, însă poporul german, statul ger
man, rămîne”. Aceste cuvinte înțelepte 
corespund profundei și victorioasei con
cepții despre lume a marxism-leninismu- 
lui. Ideile lui Marx, Engels și Lenin i-au 
permis lui Stalin să pronunțe aceste cu
vinte istorice.

Cinstim în această clipă memoria tutu
ror acelor ofițeri și soldați viteji și cu
rajoși ai armatei sovietice, memoria 
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, 
bărbaților șl femeilor din țara sovietică 
care, conștienți de justețea cauzei lor, au 
luptat și au muncit în interesul păcii, pen
tru eliberarea patriei lor, pentru elibe
rarea Germaniei și a țărilor europene de 
călăii fasciști și care în această luptă 
ți-au vărsat sîngele din belșug.

Astăzi, întreaga lume știe că prin lupta 
Hui plină de abnegație din timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, poporul 
sovietic a salvat civilizația Europei de 
criminalii fasciști. Astăzi, poporul german 
țtle de asemenea că politica de pace a 
Uniunii Sovietice a salvat Germania de 
înrobire complectă și, prin aceasta, a asi
gurat existența ei viitoare. Datorăm Uni
unii Sovietice faptul că acordurile confe
rinței de la Potsdam nu poartă pecetea 
unul dictat imperialist, ci arată poporului 
german — după repararea pagubelor pri
cinuite de crimele lui Hitler — calea spre 
o viață nouă, mai bună.

Grotewohl a arătat în continuare că nu
mai în răsăritul Germaniei, în actuala Re
publică Democrată Germană, a fost apli
cat pe deplin acordul de la Potsdam din 
1945 și, ca urmare, aici au căpătat o largă 
dezvoltare forțele democratice și patrio
tice ale poporului german. Aici a fost li
chidată dominația monopolurilor imperia
liste. Criminalii de război și-au primit o 
pedeapsă dreaptă și au fost lichidate ră
mășițele fascismului. Partidul comunist și 
partidul soci al-democrat s-au unit și au 
constituit un partid unic al clasei munci
toare, Partidul Socialist Unit din Ger
mania care, împreună cu celelalte partide 
democrate, a format blocul partidelor de
mocratice — antifasciste. Sub conducerea 
partidului clasei muncitoare a Început 
construirea unei vieți noi, cu adevărat 
democrate.

Cu totul altfel a evoluat situația în par
tea apuseană a Germaniei, a spus în con
tinuare Grotewohl. Violînd acordurile In
ternaționale, puterile occidentale imperia
liste, cu sprijinul conducerii de dreapta a 
partidului social-democrat din Germania, 
au Împiedicat unificarea mișcării munci
torești In Întreaga Germanie. Ca urmare, 
forțele politice ale trecutului — fascismul 
ți militarismul — și-au ridicat din nou 
capul. Imperialiștii americani au luat apă
rarea monopoliștllor germani, au respins 
înfăptuirea unor reforme democrate, au 
rădămicit denazificarea.

Otto Grotewohl a arătat In continuare 
că Întemeierea R. D. Germane a fost o 
mare victorie a forțelor Iubitoare de pace 
ți democrate ale poporului german. Ea a 

Cuvîntul de salut rostit de tovarășul C. Pirvulescu
i Dragi tovarăși șl prieteni,

Ingădulțl-mi ca In numele Comitetului 
Central a] Partidului Muncitoresc Romîn, 
•1 guvernului Republicii Populare Ro
mine și al poporului romîn să vă trans
mit dvs. și poporului german un călduros 
aalut frățesc și felicitări cordiale cu oca- 
Eia celei de-a 10-a aniversări a elibe
rării poporului german de sub juguj fas
cist de către glorioasa armată sovietică.

Acest eveniment are o însemnătate isto
rică pentru poporul german ca și pentru 
toate popoarele Europei. El a deschis po
porului german posibilitatea de a păși pe 
un drum nou, al construirii unei Germa
nii independente, democratice, iubitoare 
de pace. Aceasta a făcut posibilă crearea 
Republicii Democrate Germane, primul stat 
cu adevărat democratic și iubitor de pace 
din istoria Germaniei, bastion al luptei 
poporului german pentru realizarea mă

Mitingul
BERLIN 9 (Agerpres). — A.D.N. trans- 

«nlte:
La 8 mai a avut loc la Berlin, tn piața 

Marx-Engels, un miting al oamenilor 
muncii, consacrat celei de-a 10-a aniver
sări a eliberării Germaniei de sub jugul 
fascismului.

In tribuna principală au luat loc : pre
ședintele Republicii Democrate Germane, 
Wilhelm Pieck, membrii prezidiului Ca
merei populare a Republicii Democrate 
Germane în frunte cu H. Matern, preșe
dinte ad-interim al Camerei populare ; 
membrii guvernului in frunte cu primul 
ministru Otto Grotewohl; membrii Bl- 

constituit un punct de cotitură In Istoria 
națiunii germane.

In R. D. Germană au apărut baza șl ger
menii unei Germanii unite, democratice șl 
iubitoare de pace. Astăzi, R. D. Germană 
este un bastion al păcii ți al unei adevă
rate democrații In Germania, un reazim 
al securității, patrie a muncitorilor și ță
ranilor șl a tuturor oamenilor progresiști 
și muncitori.

în raportul său, Otto Grotewohl a subli
niat în mod deosebit importanța priete
niei germano-sovletice.

Referindu-se la ajutorul acordat de gu
vernul sovietic R. D. Germane în ceea ce 
privește folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice, Otto Grotewohl a subliniat 
că acest ajutor constituie o dovadă a 
marii încrederi a Uniunii Sovietice față 
de R. D. Germană.

în continuare, Grotewohl a citat date 
amănunțite care ilustrează importantele 
succese obținute în construcția pașnică de 
R. D. Germană.

în primii patru ani da îndeplinire a pla
nului cincinal al economiei naționale vo
lumul producției industriale a R. D. Ger
mane a ajuns la 176,2% față de 169,7%, 
cît era prevăzut în plan. în primul plan 
cincinal, statul a investit în economia 
națională 21,9 miliarde mărci, în timp ce, 
potrivit planului, erau prevăzute inves
tiții de stat în sumă de 20,5 miliarde 
mărci. Pentru construcția de locu;nțe s-au 
prevăzut 376 milioane mărci, în timp ce 
cheltuielile reale în acest scop au 
atins aproximativ suma de 732,8 milioane 
mărci. Volumul comerțului exterior al 
R. D. Germane a creseut cu 23% în com
parație cu anul 1953. în prezent, R. D. 
Germană întreține legături comerciale «m 
70 țări. Din 1950 pină în 1954, în R. D. 
Germană s-au efectuat 15 mari reduceri 
de preturi la produse alimentare șl măr
furi industriale de larg consum.

O mărturie a bunei stări crescînde a oa
menilor muncii din R. D. Germană o con
stituie de asemenea creșterea salariilor 
muncitorilor și funcționarilor, sporirea 
veniturilor țăranilor muncitori, nivelul 
înalt al economiilor din muncă ele popu
lației.

Grotewphl a subliniat că succesele con- 
• strucției pașnice obținute pînă acum fac 
cu putință să se îndeplinească cu succes 
primul plan cincinal și să se treacă la în
deplinirea celui de-al doilea plan cincinal.

Otto Grotewohl a vorbit apoi despre 
pregătirile militare desfășurate de impe
rialiștii americani șl vest-germani în Ger
mania occidentală și care și-au găsit ex
presia în ratificarea acordurilor de la 
Paris.

Nd, a declarat Otto Grotewohl, che
măm în primul rînd clasa muncitoare din 
Germania occidentală, căreia în marea 
luptă națională îi revine deosebita răs
pundere de a strînge în jurul său în ca
drul unității de acțiune pe toți muncitorii, 
toate forțele democrate șl patriotice Iu
bitoare de pace de a se uni s'trîns în 
jurul R. D. Germane. Clasa muncitoare 
din Germania occidentală trebuie să lupte 
împotriva acordurilor de la Paris prin 
toate mijloacele de care dispune, pentru 
ca forțele înțelegerii reciproce să devină 
puternice si să asigure astfel victoria 
cauzei păcii.

în raportul său, Otto Grotewohl a ară
tat că politica cercurilor guvernante din 
Germania occidentală întîmpină o rezis
tență crescîndă din partea populației și 
că, din această cauză, autoritățile de la 
Bonn persecută cu cruzime toate forțele 
iubitoare de pace și patriotice din țară.

în Germania occidentală, a declarat în 
continuare Grotewohl, se recunoaște d'n 
ce în ce mat mult însemnătatea propune
rilor sovietice privind asigurarea păcii și 
rezolvarea problemei germane pe cale 
pașnică. Patrioții germani salută d-n toată 
Inima propunerile guvernului sovietic cu 
privire la crearea unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa.

Un acord european în problema secu
rității ar înlătura barierele care stau în 
calea realizării unei înțelegeri între ger
mani, ar deschide calea spre reunificarea 
Germaniei, ar permite ca în timpul cel 
mai scurt să fie retrase toate trupele de 
ocupație și să fie încheiat un tratat de 
pace cu Germania. Realizarea acestor pro
puneri ar asigura Germaniei independența 
națională. Germania ar deveni un stat cu 
deplină egalitate în drepturi, și nefiind le
gat de nici un fel de alianțe militare, ci 
fiind un membru al sistemului de secu
ritate colectivă, I s-ar recunoaște dreptul 
la apărare de către toate popoarele euro
pene. Astfel ar fi rezolvată problema se
curității Europei și implicit a securității 
Germaniei.

reței sale năzuințe de unificare a Germa
niei pe baze democratice șl pașnice.

Poporul romîn urmărește cu adîncă sim
patie succesele obținute de Republica De
mocrată Germană pe tărîm politic, econo
mic și cultural.

Aceste succese ale Republicii Demo
crate Germane constituie o contribuție de 
o deosebită însemnătate la întărirea cau
zei păcii și securității tuturor popoarelor.

în lupta pe care Republica Democrată 
Germană și forțele patriotice din întreaga 
Germanie o duc împotriva refacerii mili
tarismului german și Înglobării Germa
niei occidentale în grupări militare agre
sive, poporul german are sprijinul de nă
dejde al țărilor lagărului păcii, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, și al maselor de 
milioane de oameni iubitori de pace din 
toate țările.

oamenilor muncii din Berlin
roului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania în 
frunte cu W Ulbricht, prim-secretar al 
Comitetului Central.

Apariția în tribună a oaspeților de 
onoare — delegația guvernamentală so
vietică. delegațiile guvernamentale ale 
țărilor de democrație pcpulară, delegațiile 
partidelor comuniste și muncitorești din 
țările capitaliste, care participă la sărbă
torirea celei de-e 10-a aniversări a eli
berării Germaniei de sub jugul fascismu
lui — a fost primită cu aplauze furtu
noase.
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Tratativele dintre Uniunea Sovietică șl 
Austria au demonstrat că și problema ger
mană poate fi rezolvată pe baza unei în
țelegeri pașnice pe calea tratativelor.

Uniunea Sovietică recunoaște și res
pectă Independența șl egalitatea în drep
turi a Austriei. Austria nu va mal tolera 
pe teritoriul ei nici un fel de baze mili
tare. Ea nu va adera la alianțe militare 
unilaterale. De aceea, poporul austriac 
și-a căpătat independența națională. 
Acesta este un mare pas făcut pe calea 
menținerii păcii. Rezolvarea problemei 
germane este de asemenea posibilă pe 
această bază, cu condiția ca noi să creăm 
toate premisele pentru aceasta. Pentru 
German’s occidentală aceasta înseamnă: 
promovarea unei politici independente și 
înlăturarea acordurilor de la Paris.

R. D. Germană mobilizează întregul 
popor german pentru înfăptuirea și pro
movarea unei asemenea politici. Numai 
o politică de pace garantează poporului 
german un viitor fericit și pașnic. Calea 
spre acest viitor se bazează pe principiile 
care au fost și vor rămîne singura bază 
pentru tratative între germani, deoarece 
ele asigură menținerea păcii. Aceste prin
cipii sînt :

1. Anularea acordurilor de la Paris ca 
premisă a unificării Germaniei.

2. Realizarea imediată a unei Înțele
geri între cele două părți ale Germaniei 
cu privire la lichidarea militarismului 
și la pregătirea unor alegeri libere pe în
treaga Germanie pentru Adunarea Na
țională.

3. Cele două părți ale Germaniei să pre
zinte celor patru puteri revendicări co
mune cu privire la încheierea cît mai 
grabnică a unui tratat de pace și la re
tragerea tuturor trupelor de ocupație.

4. Crearea unui consiliu permanent, for
mat din reprezentanți ai Germaniei răsă
ritene și apusene, pentru studierea tuturor 
celorlalte probleme în domeniul colabo
rării economice, sociale și culturale.

Toate acestea reprezintă o premisă în 
vederea slăbirii încordării și realizării 
unei înțelegeri. Dacă însă, dimpotrivă, mi- 
litariștii americani și vest-germani vor 
îndrăzni să-și traducă în fapt intențiile 
agresive, ei vor constata că primul lor 
pas în această direcție va fi un pas spre 
pieirea lor.

R. D. Germană nu este singură în lupta 
sa. Ea ere prieteni puternici. Ea a de
venit o parte de neclintit din marele 
lagăr mondial al păcii și se bucură de 
aceea de sprijinul tuturor popoarelor Iu
bitoare de pace.

La 11 mai va avea loc la Varșovia cea 
de-a doua conferință a țărilor europene 
care au semnat în comun declarația de la 
Moscova pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa. Această conferință va 
discuta problemele privitoare la încheie
rea unui tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, precum și proble
mele organizării unui comandament su
prem unic al statelor participante la acest 
tratat.

Tratatul cere urmează să fie încheiat la 
Varșovia nu este un pact militar urmă
rind scopuri agresive împotriva unor anu
mite state sau grupări de state. El este 
un pact care slujește cauza păcii șl ba
rează calea agresiunii în Europa.

Ne propunem ca țel nu numai să asi
gurăm existența și realizările R. D. Ger
mane, ci și s-o întărim în același timp și 
prin aceasta să netezim definitiv calea 
creării bazelor socialismului.

Datorită luptei eroice a armatei sovie
tice, Republica Democrată Germană a fost 
eliberată de sub jugul fascismului. Acea
stă măreață faptă istorică ne-a deschis 
calea pe care, urmînd-o, Germania poate 
deveni un stat iubitor de pace șl demo
crat, se poate întoarce în familia popoare
lor iubitoare de pace, poate obține înche
ierea tratatului de pace și unificarea sa.

Construind socialismul, Germania va 
putea să desființeze exploatarea și asupri
rea. Purtăm înainte steagul păcii, steagul 
democrației1 și socialismului, îl purtăm 
înainte — pînă la victorie.

Trăiască eliberatoarea noastră de sub 
jugul fascismului, viteaza și glorioasa ar
mată a Uniunii Sovietice 1

Trăiască lagărul mondial al păcii în 
frunte cu marea șl puternica Uniune So
vietică 1

Trăiască Republica Democrată Germană 
— reazimul păcii șt reunlficăril patriei 
noastre !

(Cuvintele de încheiere rostite de 
O. Grotewohl au fost primite cu ovații 
furtunoase).

Dragi tovarăși și prieteni,
De ziua eliberării, poporul romîn urează 

din adîncul Inimii poporului genman noi 
succese în lupta pentru întărirea Repu
blicii Democrate Germane, pentru crea
rea unei Germanii unite șl iubitoare de 
pace.

Trăiască Partidul Socialist Unit din 
Germania, conducătorul și organizatorul 
victoriilor poporului german 1

Trăiască prietenia dintre poporul romîn 
și poporul german !

Trăiască lagărul păcii, democrației șl 
socialismului. în frunte cu marea noastră 
prietenă și eliberatoare, Uniunea So
vietică 1

Trăiască Republica Democrată Germană, 
reazim de nădejde în lupta pentru crea
rea unei Germanii unite, independente, 
democratice și iubitoare de pace 1

Mitingul a fost deschis de profesorul
E. Correns, președintele Consiliului na
țional al Frontului național al Germaniei 
democrate.

A luat apoi cuvîntul Walter Ulbricht, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania.

După aceea a luat cuvîntul M. G. Per
vuhin, prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., membru în Prezi
diul Comitetului Central al P.C.U.S., con. 
ducătorul delegației guvernamentale so
vietice.

BERLIN 8 (Agerpres). — TASS trans
mite cuvintarea rostită de M. G. Pervuhin 
la ședința festivă de la Berlin. In cuvin- 
tare se spune printre altele:

Dragi tovarăși, prieteni I
Din însărcinarea Prezidiului Sovietului 

Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. șl a Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice, în
găduiți-mi să vă salut, și prin dvs. popu
lația Republicii Democrate Germane și în
tregul popor german, cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări a eliberării de sub jugul 
fascist și să transmit poporului dvs. fe
licitări cordiale și prietenești din partea 
întregului popor sovietic. (Aplauze furtu
noase, toți se ridică în picioare).

Acum 10 ani s-a terminat unul din cele 
mai sîngeroase războaie prin care a tre
cut vreodată omenirea.

De ziua eliberării Europei de sub fas
cism este drept să se sublinieze mărețul 
și nobilul rol al eroicei armate sovie
tice, care împreună cu trupele aliate a 
salvat omenirea de tirania și robia fas
cistă.

Cel de-al doilea război mondial a fost 
dezlănțuit de clica fascistă a imperialis
mului care, cu ajutorul lui Hitler, a cău
tat să înrobească popoarele europene și 
să instaureze dominația mondială a mari
lor monopoliști. După cum se știe, indus
tria de război germană a fost finanțată 
din plin pînă la începutul celui de-al 
doilea război mondial de către cele mai 
mari concerne engleze și americane : m<jr- 
ganii, rockfellerii, duponții și mellonii. 
Regimul hitlerist a fost întruchiparea 
idealurilor politice ale regilor tunurilor și 
magnaților financiari germani.

Diriguitorii imperialiști nu-și ascun
deau în acea vreme intențiile de a în
drepta agresiunea Germaniei hitlerist© îm
potriva Uniunii Sovietice. Aceste cercuri, 
în scopul de a-și înfăptui planurile lor de 
cotropire, mizau pe sleirea popoarelor 
german și sovietic în lupta dintre ele. 
Cel de-al doilea război mondial a înșelat 
însă speranțele acestor cercuri.

Victoria forțelor democratice asupra 
fascismului în cel de-al doilea război mon
dial a schimbat în mod fundamental si
tuația internațională.

A luat naștere puternicul lagăr al pă
cii, democrației și socialismului, în frun
tea căruia stau astăzi Uniunea Sovietică 
și Republica Populară Chineză. (Aplauze 
îndelungate). Formarea acestui lagăr con
stituie o etapă foarte însemnată In lupta 
oamenilor muncii din lumea întreagă 
pentru eliberarea lor socială șl națională, 
reprezintă o piatră de hotar memorabilă 
în istoria dezvoltării omenirii.

Unul din cele mai Importante rezultate 
ale nimicirii fascismului în cel de-al doi
lea război mondial este șl faptul că s-eu 
deschis perspective pentru crearea unei 
Germanii democrate și iubitoare de pace.

în ce privește Germania postbelică, după 
terminarea războiului s-au conturat în 
mod distinct două linii politice opuse. 
Uniunea Sovietică s-a pronunțat și se pro
nunță cu consecvență pentru crearea unei 
Germanii unite, democratice și iubitoare 
de pace. Politica puterilor occidentale 
este însă îndreptată spre refacerea mili
tarismului german, spre atragerea Germa
niei în grupările militare ale puterilor oc
cidentale, este adică îndreptată spre scin
darea țării.

Aceste două linii determină o atitudine 
diferită față de rezolvarea problemei ger
mane.

Dacă guvernele S.U.A., Angliei și Fran
ței și-ar fi îndeplinit în mod conștiincios 
obligațiile internaționale față de Germa
nia, întregul popor german er fi întîmpi- 
nat astăzi cea de-a 10-a aniversare a eli
berării sale într-o singură familie, într-un 
stat unit. (Aplauze).

Una din principalele condiții pentru 
obținerea slăbirii continue a încordării 
în relațiile internaționale constă în rezol
varea justă a problemei germane.

Guvernul U.R.S.S. s-a pronunțat și con
tinuă să se pronunțe pentru o rezolvare 
a problemei germane care să corespundă 
intereselor naționale ale poporului german 
și intereselor securității tuturor popoare
lor Europei.

Uniunea Sovietică a rămas șl continuă 
să rămînă credincioasă obligațiilor el In
ternaționale și, ținînd seama de Intere
sele fundamentale ele poporului german, 
a contribuit la transformările democratice 
din partea răsăriteană a Germaniei. Con
stituirea Republicii Democrate Germane 
a pus bazele unei noi epoci în istoria 
Germaniei, în măreața luptă pentru liber
tatea șl drepturile cu adevărat democra
tice ele poporului german.

Republica Democrată Germană întru
chipează idealurile democrate la caro au 
visat marii oameni el Germaniei.

Aci se traduc în viață ideile marilor re

BERLIN 7 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 7 mai a avut loc la Berlin, în clădirea 
Operei de stat, ședința solemnă închinată 
celei de-a 10-a aniversări a eliberării Ger
maniei de sub jugul fascismului.

Participanții la ședința solemnă au în* 
tîmpinat cu aplauze furtunoase apariția 
în loja guvernamentală a președintelui 
Republicii Democrate Germane, W. Pieck.

In prezidiul ședinței au luat loc O. 
Grotewohl, primul ministru al R. D. Ger. 
mane, W. Ulbricht, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. H. Matern, președin
tele ad-interim al Camerei populare a 
R. D. Germane, W Stoph, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Interne, L. Boltz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Externe, O. Nuschke și P. 
Scholz, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, E. Correns, președintele Consi
liului național al Frontului național al 
Germaniei democrate, F. Ebert, primarul 
general al marelui Berlin, R. Schirdewan 
și F. Elsner, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., A. Neumann, prim-se
cretar al organizației din Berlin a P.S.U.G., 
H. Warnke, președintele Uniunii sindica
telor jibere germane, E. Honnecker, preșe. 

prezentanți el națiunii germane, întemeie
torilor comunismului științific — Karl 
Marx șl Friedrich Engels. Aci învinge 
cauza pentru care au luptat, provocînd 
furia reacțiunll negre, conducătorii prole
tariatului german, cunoscuți în lumea în
treagă — Karl Liebknecht și Roza Luxem
burg, aci învinge cauza pentru care și-a 
jertfit minunata sa viață neînfricatul fiu 
al poporului său — Ernst Thălmann. 
(Aplauze prelungite).

Pentru prima oară în Istoria Germaniei, 
în Republica Democrată Germană,_ po
porul german a luat puterea în mîlnile 
sale, a ridicat la conducerea statului pe 
reprezentanții săi — muncitori, țărani, in
telectualitatea înaintată.

Oamenii muncii din R. D. Germană con
struiesc cu succes statul lor democratic 
și, învingînd greutățile inevitabile în 
această cale, obțin noi șl noi succese în 
toate domeniile economiei naționale șl în 
dezvoltarea culturii naționale.

Poporul german este harnic și talentat. 
Lumea întreagă cunoaște descoperirile sale 
în domeniul științei, culturii și tehnicii.

In industria și agricultura R. D. Ger
mane a fost creată o bază economică so
lidă pentru construirea socialismului.

Creșterea producției industriale șl agri
cole a asigurat ridicarea sistematică a ni
velului de trai al populației.

Nu trebuie însă să se uite că economia 
națională a R. D. Germane se dezvoltă 
învingînd rezistența dușmanilor dinăuntru 
și din afară al noii orînduiri, în condițiile 
scindării Germaniei și ale ruperii legături
lor economice statornicite de mult între 
partea răsăriteană și cea apuseană a țării. 
De aci rezultă anumite disproporții în eco
nomia națională și anumite greutăți în 
dezvoltarea economică a țării. Guvernul 
R. D. Germane îndreaptă eforturile oame
nilor muncii către lichidarea cît mal grab
nică a acestor disproporții șl asigurarea 
avîntulul neîncetat al economiei statului 
lor.

Victoria noii orînduiri sociale — orân
duirea socialistă — nu vine de la sine. Ea 
trebuie cucerită în lupta împotriva duș
manilor noii orînduiri. Este necesară o 
mare muncă politică, educativă și orga
nizatorică pentru a întări noua orînduira 
socială.

Puterea muncitorilor și țăranilor în ță
rile de democrație populară este trainică 
și de nezdruncinat. In Republica Demo
crată Germană, ca șl în celelalte țări de
mocratice, această putere este sprijinită 
de toate forțele progresiste ale țării.

Unificarea Germaniei pe baze demo
cratice este împiedicată de cercurile mi
litariste din Germania occidentală, care 
încearcă să dovedească că militarizarea 
Germaniei occidentale șl intrarea ei în 
grupări militare agresive n-ar împiedica 
reunificarea Germaniei. In realitate însă, 
Republica Democrată Germană iubitoare 
de pace nu poate fi unificată cu Germa
nia occidentală militaristă.

Poporului sovietic, ca și poporului ger
man, îi este scumpă cauza securității Eu
ropei. De aceea, Uniunea Sovietică se pro
nunță ca adversar neîmpăcat al militari
zării Germaniei și tinde să asigure dez
voltarea Germaniei ca stat unit, indepen
dent, iubitor de pace și democrat. Toc
mai pe aceste poziții Uniunea Sovietică 
se va situa și pe viitor în reglemen
tarea problemei germane. (Aplauze).

O pace trainică în Europa poate fi asi
gurată numai printr-un sistem de secu
ritate colectivă al tuturor statelor euro
pene, indiferent de deosebirile în orîn- 
duirea lor socială șl de stat, cu partici
parea celor două părți ale Germaniei, iar 
apoi cu participarea Germaniei unite.

Exemplul tratativelor austro-sovietice 
de la Moscova a arătat în mod concret 
că rezolvarea problemelor internaționale 
litigioase este posibilă pe calea tratati
velor în care părțile interesate tind cu 
adevărat spre un acord și manifestă bună
voință. Acest lucru îl înțeleg tot mai bine 
acei oameni politici din Germania occi
dentală care țin seama de realități. Ei văd 
ce perspective favorabile s-ar putea des
chide rezolvării problemei germane dacă 
cercurile guvernante din Germania occi
dentală ar duce, în locul politicii de re- 
militarizare a Germaniei, o politică de 
pace și colaborare cu celelalte țări, o po
litică d© unificare a Germaniei pe baze 
pașnice șl democratice.

în această ordine de Idei merită atenție 
aspirațiile cercurilor de afaceri din Ger
mania occidentală de a stabili legături 
economice cu Uniunea Sovietică. Aceste 
aspirații rezonabile, ca șl dorința de a în
treține relații culturale între U.R.S.S. și 
Germania occidentală, se bucură de înțe
legerea corespunzătoare din partea Uni
unii Sovietice,

Anumitor cercuri de la Bonn nu le 
place desigur faptul că tratativele de la 
Moscova cu privire la restabilirea unei 
Austrii Independente și democratice au 

Ședinfa solemnă de la Berlin
dintele Consiliului Central al Uniunii ti
neretului liber german, conducători al 
partidelor democratice și al organizațiilor 
de masă, precum și Max Reimann, preșe
dinte al Conducerii Centrale a Partidului 
Comunist din Germania.

Particiipanții la ședință au salutat căl
duros delegația guvernamentală a Uniu
nii Sovietice — pe conducătorul delega
ției, M. G. Pervuhin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
membru în Prezidiul C. C. al P.C.U.S., pe 
membrii delegației — G. K. Jukov, ma
reșal al Uniunii Sovietice, ministrul Apă
rării ; N. M. Pegov, secretar al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
G. M. Pușkin, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. în R. D. Ger
mană.

Printre cel prezenți se afla șl A. A. 
Greciko, mareșal al Uniunii Sovietice, co
mandantul grupului da trupe sovietice.

Asistența a salutat cu aplauze furtu
noase delegațiile guvernamentale ale Re
publicii Populare Chineze, în frunte cu 
Pîn De Huei, locțiitor al premierului Con
siliului de Stat șl ministru al Apărării; 
Republicii Populare Polone, în frunte cu 
Stanislaw La,.ot, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; Republicii Cehoslovace,

în frunte cu Vaclav Skoda, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri; Republicii 
Populare Ungare, în frunte cu Mekis Jo- 
zsef, prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ; Republicii Populare Romîne — 
în frunte cu Constantin Pîrvulescu, preșe
dintele Marii Adunări Naționale ; Repu
blicii Populare Bulgaria, în frunte cu Ivan. 
Mihailov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ; Republicii Populare Democrate 
Coreene, în frunte cu Hon Men HI, vice
președinte al Cabinetului de Miniștri ; Re
publicii Populare Albania, în frunte cu 
Bilbll KIesi, ministrul Justiției ; Republicii 
Populare Mongol?, în frunte cu B. Dam-| 
din, membru în Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol.

Ședința solemnă a fost deschisă de L. 
Boltz, care a dat cuvîntul lui Otto Gro
tewohl pentru a prezenta raportul. Rapor-I 
tul lui Grotewohl a fost subliniat în re
petate rînduri de aplauze.

Apoi a rostit o cuvântare de salut M. 
G. Pervuhin. Cuvintarea lui M. G. Per
vuhin a fost ascultată cu o deosebită aten
ție și a fost subliniată în repetate rînduri 
cu aplauze furtunoase, prelungite.

Apoi au rostit cuvîntări de salut con
ducătorii celorlalte delegații guvernamen 
tale. ,

foet încununate de rezultate pozitive. 
După cum reiese din relatările presei, re
prezentanții acestor cercuri nu-și ascund 
temerile că exemplul Austriei ar putea 
activiza în și mai mare măsură în Ger
mania occidentală forțele interesate în 
reunificarea Germaniei ca stat iubitor de 
pace, independent și democrat.

Politica de remilitarizare, politica de 
includere a Germaniei occidentale în 
blocuri agresive, se lovește de rezistența 
mereu crescîndă a maselor populare. Se 
înșeală profund aceia care cred că prin 
aprobarea formală a acordurilor de la 
Paris de către parlamentul vest-german 
și în ciuda voinței unei părți considera
bile a deputaților săi 6© încheie lu
crurile.

Patrioții germani îșl dau seama că ru
perea cu politica blocurilor militare agre
sive poate fi realizată în primul rînd 
prin eforturile poporului german însuși. 
Factorul cel mai important în lupta na
țională justă a poporului german pentru 
reunificarea Germaniei este Republica 
Democrată Germană. Oamenii muncii din 
R. D. Germană se pronunță pentru sta-< 
bilirea unității de acțiune a tuturor for-- 
țelor iubitoare de pace și democratice 
din Germania răsăriteană șj apuseană. 
Apropierea dintre Germania răsăriteană 
și cea apuseană, în numele luptei pentru 
interesele naționale comune, va avea o lm. 
portanță hotărîtoare pentru reglementa
rea problemei germane. In fața efortul 
rilor unite ale poporului german, încer-’ 
cările cercurilor imperialiste ale puterilor 
occidentale de a-i impune reînvierea 
unei Germanii militariste agresive șl de 
a permanentiza scindarea țării vor fi 
lipsite de orice bază.

Popoarele noastre ca și toate popoarele 
Europei sînt interesate în existența unei 
Germanii unite și cu adevărat democrate 
ca chezășie a păcii în Europa. Existența 
unei Germanii Iubitoare de pace șl de
mocrate, paralel cu existența Uniunii So
vietice iubitoare de pace și a țărilor de 
democrație populară, exclude posibilitatea 
unor noi războaie în Europa. De aceea, 
crearea unei Germanii unite șl democrat 
te este cauza noastră comună.

In fața primejdiei de război. Uniunea 
Sovietică și țările europene de democrat 
ție populară, împotriva cărora sînt în
dreptate în primul rînd acordurile de la 
Paris, au hotărît la conferința de la Mos
cova să ia măsurj pentru întărirea conti
nuă a securității lor și să procedeze la 
pregătiri în vederea încheierii unui tra
tat de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală. La conferința celor opt state 
democrate, convocată peste cîteva zile 1* 
Varșovia, va fi examinată problema creă
rii unui comandament militar unificat al 
acestor state. Toate aceste măsuri sînt 
dictate de necesitatea creării unul sistem 
trainic de apărare împotriva forțelor 
agresive ale imperialismului internațio
nal, care desfășoară cursa înarmărilor și 
amenință lumea cu folosirea armei ato
mice și cu hidrogen.

Popoarele țărilor noastre nu vor război, 
însă ele nu se tem de amenințări șl sînt 
ferm hotărâte să-și apere cuceririle socia
liste împotriva tuturor atentatelor agrea 
sorului; ele vor întări fără preget .pu
terea economică și capacitatea de apărare 
a țărilor lor. (Aplauze).

Este îmbucurător să se știe că Repu
blica Democrată Germană ocupă un loo 
trainic în familia țărilor democrate, iu
bitoare de pace. D’n momentul apariției 
Republicii Democrate Germane, relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Democrată Germană se bazează pe prin
cipiile prieteniei, respectului și încrederii 
reciproce.

Uniunea Sovietică a acordat și va acorda 
și pe viitor un ajutor economic multila
teral Republicii Democrate Germane.

O expresie grăitoare a încrederii cres- 
cînde a Uniunii Sovietice față de Repu
blica Democrată Germană este hotărârea 
guvernului sovietic cu privire la trans
miterea către R. D. Germană a experien
ței în folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice.

întărirea relațiilor prietenești dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Demo
crată Germană constituie un exemplu 
grăitor el înfăptuirii principiilor leninista 
ale Internaționalismului proletar. Sîntem 
convinși că aceste relații se vor dezvolta 
cu succes și pe viitor spre binele popoa
relor noastre, în interesele asigurării unei 
păci trainice și securității în Europa șl 
în lumea întreagă. (Aplauze prelungite).

Trăiască Republica Democrată Germană 
— bastion ds nădejde al luptei pentru 
crearea unei Germanii unite, indepen
dente, democrate și iubitoare de pace 1 
(Aplauze).

Trăiască prietenia de nezdruncinat din
tre popoarele german și sovietic I (Aplauze 
furtunoase. Toți se ridică în picioare. Ova
țiile nu încetează mult timp).


