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Proletari din toate țările, uniți-vă !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

semnificație. 
tăzi laolaltă 
proclamarea

iua de 9 Mai 
csle o mare săr
bătoare a p°" 
porului nostru. 
Ea are pentru 
noi o dublă 

Sărbătorim as- 
81 de ani de la 
independentei de

stat a Rominiei șil3 ani de la 
măreața victorie asupra Ger
maniei hitleriste.

La 9 Mai 1877 a fost pro
clamată independența de stat 
a Rominiei. După veacuri de 
subjugare, poporul romin. prin 
lupta dusă impreună cu arma
ta rusă, și-a cucerit indepen
dența de stat. Masele largi 
populare din țara noastră, în
setate de libertate și o via
ță mai bună au luptat cu un 
neasemuit eroism împotriva 
jugului turcesc. Oștile romi- 
nești au dat lovituri năprazni- 
ce cotropitorilor turci. Din rin. 
dul poporului s-au ridicat eroi 
ca maiorul Șonțu, căpitanul 
Valter Mărăcineanu, maiorul 
Ene, gornistul Ștefan Furtu
nă, sergentul Grigore Ion Alu- 
căi și alții, a căror pildă tră
iește mereu vie in conștiința 
maselor populare. Pe cimpu- 
rile de luptă de la Plevna și 
Grivița, jertfele comune ale 
ostașilor ruși și romini au pus 
o nouă piatră la temelia stră
vechii prietenii și frății de 
arme dintre poporul rus șl po
porul romin, prietenie înche
gată încă de pe vremea lui 
Alexandru cel Bun, a lui Ște
fan cel Mare, a lui Ion Vodă 
și a lui Dimitrie Cantemir.

Clasele stăpinitoare și mo
narhia prusacă cocoțată in 
fruntea țării au căutat să as-

cundă adevărata dată a îm
plinirii năzuințelor poporului : 
ziua de 9 Mai 1877 ziua cind 
Camera deputaților din Bucu
rești a adoptat moțiunea care 
proclama independența de 
stat a Rominiei. Asupritorii și 
jefuitorii maselor voiau ca 
data proclamării independen
ței, dată scumpă poporului 
nostru să se confunde cu data 
incăpușării Hohenzolernilor pe 
trupul țării. Poporul nostru 
muncitor a respins însă cu 
scirbă această falsificare. Nu 
sărbătoare națională, ci „zi de 
doliu național“ numeau mase
le ziua de 10 Mai, ziua pa- 
răzilor și a orgiilor regale.

Regele și clasele exploata
toare au vîndut independența 
cucerită cu singele poporului, 
au transformat țara într-o se
micolonie a puterilor apusene. 
Ei n-au pregetat să tirască 
țara in aventuri și cotropiri, 
in dezastre. Lor le-a fost tot
deauna indiferentă soarta pa
triei, a poporului, urmărind 
doar propria lor căpătuială. 
Tocmai masele populare au 
fost acelea care au salvat fiin
ța țării, au apărat cu eroism 
pămintul patriei, glia strămo
șească. Așa a fost și în glo
rioasa bătălie de la Mără- 
șești. Războiul din 1916-1918 
a fost un război nedrept. Dar 
ocuparea unei mari părți a 
teritoriului țării, jaful și fără
delegile cotropitorilor ger
mani, au creat in rindul mase-

„Scîoteia tineretului“

O cucerire

Anul XIV, Seria Il-a Nr. 2797 4 PAGINI — 20 BANI
MBBMHMBMBOMaaHnBMamnnaQaHura

Vineri 9 mai 1958

MĂREAȚA SĂRBĂTOARE
A OMENIRII

Monumentul

ISTORICĂ
A POPORULUI NOSTRU

Tn istoria patriei noastre, ziua 
de 9 Mai are și înalta semnifica
ție a proclamării independenței 
de stat a Rominiei.

în această zi. acum 81 de ani, 
în Camera Deputațiior din Bucu
rești. se confirma îndepărtarea 
suveranității - turcești, prin moți
unea votată cu privire la ruperea 
legăturilor Rominiei de Imperiul 
Otoman și la declararea indepen
denței ei față de Poartă.

Victoriile trupelor romîno-ruse 
în războiul dintre 1877-1878 au 
consolidat actul de la 9 mai 1877, 
încununind astfel cu un memora
bil succes lupta consecventă, e- 
roică, plină de abnegație dusă de 
poporul romin de a lungul veacu
rilor împotriva cotropitorilor 
turci.

Prin contribuția lor excepțio
nală în primele linii pe front ală
turi de armatele aliate ruse, ca 
și prin sacrificiile ce le-au fost 
impuse în țară masele popula.e 
sint făuritoarele independenței 
de la 1877.

Pentru poporul muncitor, nă
zuința spre independența națio
nală, adine înrădăcinată în inimi, 
se împletea cu aspirația către 
drepturi și libertăți democratice, 
pămint și o viață mai bună.

l.upta Rominiei pentru inde
pendență se încadra în lupta de 
eliberare a popoarelor balcanice. 
Puterile apusene și în special An
glia. direct interesate in păstra
rea integrității Imperiului oto
man datorită pozițiilor pe care 
le dețineau în Turcia, au căutat 
să zădărnicească lupta pentru li
bertate a popoarelor din Peninsu
la Balcanică, luptă sprijinită de 
Rusia țaristă. Atitudinea acesteia 
din urmă față de mișcările națio
nale din Balcani a favorizat ob

ținerea independenței de către di
feritele țări balcanice. Poporul 
rus nutrea o fierbinte simpatie 
față de năzuințele popoarelor 
balcanice spre dezrobire.

După cum se știe, la mijlocul 
anului 1875 în Bosnia și Herțe- 
govina a izbucnit răscoala anti- 
otomană. Cu toată teroarea tur
cilor această răsepală n-a putut 
fi stăvilită. In anul următor ea 
s-a întins și în Bulgaria.

Imperiul otoman încurajat de 
diplomații apuseni și de prezența 
flotei britanice în apele turcești, 
trece la o reprimare atît de vio
lentă, incit numai în ținutul Fiii- 
popoli din Bulgaria sint torturați 
și masacrați în cîteva zile 15.000 
de oameni. Atrocitățile săvîrșile 
scandalizează opinia publică eu
ropeană care, contrar atitudinii 
Angliei și a altor cercuri condu
cătoare apusene, privea cu sim
patie declarația de război a Ser
biei și Muntenegrului împotriva 
Porții. Cum Serbia și Muntene- 
gru erau sprijinite de Rusia — 
războiul dintre ea și Turcia de
vine inevitabil. Războiul ruso- 
turc începe odată cu declararea 
lui de către țarul Alexandru al 
11-lea la 12/24 aprilie 1877.

In tot acest timp în Romînia 
exista o continuă frămîntare po
litică din cauza pozițiilor contra
dictorii pe care se situau diferi
tele clase sociale și grupuri po
litice față de situația internațio
nală și mai ales față de eveni
mentele din Balcani.

Țărănimea, istovită de obliga
țiile față de moșieri și însetată 
de pămint era pentru războiul 
de eliberare de sub jugul turcesc 
sperînd într-o victorie care să-i 
ușureze viața. Masele populare 
de la orașe, în rîndurile cărora

se aflau elementele muncito
rești, au sprijinit și ele războiul 
de eliberare. Ziarul „Socialistul“ 
din 26 mai 1877 scria : „Astăzi 
însă e timpul cind romînii în a- 
vîhtul și entuziasmul suvenirelor 
trecute iau armele pentru a-și a- 
păra independența“ ceea ce arată 
că cercurile socialiste din Romî
nia în frunte cu N. Zubcu-Petro- 
vici Codreanu, Gherea etc. — 
deși nu erau pentru vărsări^ de 
sînge considerau acest război 
just și ca atare îl aprobau.

O mare parte a burgheziei, in
teresată în prosperarea indus
triei și comerțului, urmărea să 
înlăture piedicile pe care Poarta 
otomană le ridica în calea dez
voltării pieții interne; ea voia 
să folosească independența * în 
scopurile ei de clasă considerînd 
totodată că ieșirea din criza fi
nanciară de atunci nu era posi
bilă decît pe calea unui război» 
Aceste motive economice și poli
tice au determinat-o să se si
tueze pe pozițiile luptei pentru 
independență. In sînul burghe
ziei existau însă și numeroase 
elemente șovăielnice, inconsec
vente care evitau să-și definească 
precis poziția față de evenimen
tele în curs.

Forțele retrograde erau re
prezentate în special de mo- 
șierime, grupată în cea mai 
mare parte în partidul con
servator. Moșierimea era pen-
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al U.R.S.S., Mareșal al 
Uniunii Sovietice Rodion 
Iacovlevici Malinovski

Moscova

Cu ocazia Zilei Victoriei asu
pra fascismului german, vă rog 
să primiți cele mai cordiale feli
citări din partea militarilor For
țelor Armate ale R.P.R. și a mea 
personal.

Popoarele lumii nutresc calde 
sentimente de admirație și recu
noștință față de poporul sovietic 
și armata sa care a zdrobit ar
matele fasciste cotropitoare, a 
eliberat popoarele Înrobite și a 
salvat omenirea de primejdia ro

biei fasciste.
Prietenia dintre popoarele și 

armatele noastre se întărește con
tinuu pe baza unității de interese 
și scopuri, pe baza ideologiei co
mune — marxism-leninismul.

Această prietenie s-a cimentat 
in lupta dusă de armata romină 
umăr la umăr cu Armata Sovie
tică eliberatoare, in lupta pentru 
izgonirea armatei fasciste cotro
pitoare și zdrobirea Germaniei 
hitleriste.

Forțele Armate ale Republicii 
Populare Romine, împreună cu 
armatele frățești ale țărilor lagă
rului socialist, în frunte cu glo
rioasa Armată Sovietică, stau cu 
fermitate de strajă cauzei socia
lismului și păcii.

Urez bravilor militari ai Forțe
lor Armate ale U.R.S.S., noi și 
insemnate succese in însușirea 
tehnicii de luptă moderne și în 
ridicarea continuă a nivelului 
pregătirii lor de luptă și politice.

Ministrul Forțelor Armate 
ale R.P.R. 

General-colonel 
LEONTIN SALAJAN

Pentru poporul nostru General maior 
iubitor de pace și liber- 
tate, ziua de 9 Mai este 
o maie sărbătoare.

Un moment de cotitură pentru destinele Romî- 
niei l-a constituit insurecția armată de la 23 Au
gust 1944. înfăptuită de Partidul Comunist Ro- 
rr.în cu sprijinul entuziast al maselor de muncitori, 
țărani și ostași, în condițiile înaintării victorioase 
a armatei sovietice eliberatoare pe teritoriul țării 
noastre, insurecția armată a deschis drumul spre 
cucerirea puterii de stat de către clasa muncitoare 
în alianță cu țărănimea muncitoare și a dat posi
bilitate armatei noastre să se alăture armatei so
vietice pentru a contribui la eliberarea completă 
a Romîniei și la zdrobirea armatei fasciste în Un
garia și Cehoslovacia.

Oamenii muncii au consimțit fără rezerve efor
turile pe care le cerea participarea la războiul 
antifascist consacrîndu-și întreaga lor energie a- 
provizionării frontului cu cele necesare, convinși 
fiind că războiul antihitlerist era un război drept, 
care corespundea intereselor și aspirațiilor lor. In- 
frîngerea Germaniei fasciste însemna zdrobirea ce
lui mai periculos dușman al independenței de stat 
a Romîniei și totodată nimicirea unui important 
focar politic al reacțiunii mondiale care inspirase 
și susținuse în crimele lor fără precedent forțele 
cele mai reacționare din țara noastră.

Sîntem mîndri de faptul că răspunzînd chemării 
Partidului Comunist Romîn „Totul pentru front, 
totul pentru victorie", poporul romîn și armata sa 
au adus un aport însemnat la obținerea măreței 
victorii de însemnătate mondială de la 9 Mai 
1945. Pe toată durata războiului, Romînia nu a 
avut nici o dată mai puțin de 350.000 oameni pe 
frontul antihitlerist (15 divizii ale armatei de us
cat, un corp aerian, flotila de Dunăre și numeroa
se unități din alte arme). Armata romină a parti
cipat activ la acțiunile militare pînă la capitula
rea necondiționată a Germaniei fasciste. Cu pre
țul unor pierderi omenești de aproape 170.000 oa-

Mihail Burca meni, (morțl, răniți, dis
păruți), armata noastră a 
nimicit armatele hitle
riste în 367 bătălii și lupte, 

străbătînd peste 1.000 km și eliberînd peste 3.800 
localități.

Toate aceste cifre care oglindesc lapidar efortu
rile militare ale Romîniei apar deosebit de impor
tante dacă le punem alături de cele cate oglindesc 
eforturile celorlalte state ale coaliției antihitleriste, 
scoțînd în evidență faptul că contribuția Romîniei 
a fost deosebit de însemnată. In ultima parte a 
războiului, după U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie, 
Romînia a mobilizat cel mai mare efectiv al for
țelor armate pe frontul antihitlerist.

In timp ce pe Iront armata romină luptind cot 
la cot cu armata sovietică, zdrobea dușmanul ex
tern, în interiorul țării masele muncitoare condu
se de Partidul Comunist Romîn, zdrobeau forțele 
reacționare, cucereau puterea politică. In plin răz
boi, guvernul popular adus la putere de masele 
muncitoare la 6 Martie 1945 legalizează acțiunea 
inițiată de comuniști — expropierea păminturilor 
moșierești și împroprietărirea țăranilor săraci sau 
cu pămint puțin, începe democratizarea aparatului 
de stat și pedepsirea aspră a criminalilor de război.

Avîntul revoluționar din spatele frontului se răs- 
frîngea pozitiv în rîndurile luptătorilor din linia 
I-a. Istoria țării noastre nu a cunoscut alt război 
în care eroismul ostașilor să ia un atît de larg ca
racter de masă. Fapte ca ale pontonierului caporal 
Eftimie Croitoru care cu prețul vieții sale s-a arun
cat asupra unei mine dușmane ce înainta pe Tisa 
și amenința podul de vase de la Tisalok pe care 
treceau trupe romine și sovietice ori ca ale fra
ților eroi Racoțeanu, soldat Ion Prică, sergent E- 
lena Chiriță, soldat Ilie Cotoară, ca ale vitejilor 
uteciști din unitatea în care a luptat eroul Slt. 
Godeanu Ctin. sint nenumărate în istoria războiu
lui antihitlerist. Nepieritoare va rămîne în inima 
poporului romîn memoria bravilor eroi romîni și 
sovietici care și-au dat viața pentru eliberarea 
țării noastre, pentru cauza libertății popoarelor.

Victoria de la 9 Mai 1945 consfințind zdrobi-

(Continuare în pag. 2-a)

ORDINUL
Ministrului Forjeior 

Armate ale Republicii 
Populare Romîne 

9 Mai 1958 București

Tovarăși soldați și sergenți, 
ofițeri, generali și amirali !

Poporul romîn sărbătorește as
tăzi ziua independentei de stat <“ 
Rominiei și Ziua victoriei asupr 
fascismului german.

Neștearsă va rămîne în i> 
poporului nostru amintirea 
șilor romîni care in războ 
1877 in luptele duse al* 
ostașii ruși și voluntar 
au cucerit prin singele 
pendenfa de stat a Ro

Profundă recunoști 
poporul nostru fată 
popor sovietic și • 
torțe armate elibera 
cind pe umerii lor 
lur, prin loviturii 
date armatelor f 
toare. au creiat C( 
bile pentru ca foi 
ale tării, conduse i 
munist Romîn sg 
tatura militaro-fas 
ta romină să parti, 
cu Armata Sovietic, 
antifascist de eliber 
zdrobirea Germaniei . .u.v.

Poporul nostru cii.stește toto
dată pe ostașii romvni care lup- 
tînd impreună cu ostașii sovietici 
și-au vărsat singe, e pentru elibe
rarea Rominiei, p.ntru obținerea 
victoriei asupra f'iscismului ger
man și instaurarea păcii in lume.

Sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romin, clasa muncitoare, 
în alianță cu țărănimea munci
toare a instaurat regimul de de
mocrație populară, asigurînd de
plina independență și suverani
tatea de stat a țării noastre. > 

Muncind cu avînt pentru în
făptuirea măreței opere de con
struire a socialismului poporul 
romîn este interesat în menține
rea și consolidarea păcii. Călă-

(Continuare în pag. 2-a)

Ufemlști țșiî tineri agricwltairă !

Participați ea tot elanul 
și entuziasmul vostru tineresc 
la înlănțuirea noiarîrllor

I
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CONSFĂTUIRII DE LA CONSTANTA

<LI

ATANASIU PAUL

Adunări 
f e stive 
în cinstea 
lui 9 Mai 

in Capitala
La uzinele „Grigore Preoteasa“ 

din Capitală aproape 1.000 de 
muncitori au ascultat conferința 
colonelului Aurel Ardeleanu inti
tulată „9 Mai — ziua indepen
denței de stat a Rominiei și a 
victoriei asupra fascismului ger
man". Adunări asemănătoare au 
avut loc la uzinele „Mao Țze- 
dun“ și la alte întreprinderi din 
Capitală.

*I

Din regiunile Ploeștf șl 
București ne-au sosit 
vești în legătură cu an
gajamentele tinerilor co
lectiviști din comuna 
Romînești, raionul Plo- 
ești și ale tinerilor înto
vărășiți din comuna Lița, 
raionul Turnu-Măgurele.

Se desprinde puternic 
dm aceste angajamente 
hotărirea tinerilor din a- 
ceste două unități agri
cole cooperatiste de a 
depune toate eforturile, 
toată capacitatea lor de 
muncă pentru continua 
consolidare și întlorire a 
marilor familii din care 
fac parte.

Este demnă de remar
cat și de urmat inițiativa 
utemiștilor fi tinerilor co
lectiviști din comuna Ro
mînești de a executa o se
rie de lucrări in cadrul 
gospodăriei prin muncă 
voluntară, contra-valoarea 
acestor zile de muncă vo
luntară prestate de tineri 
alocîndu-se fondului 
bază al gospodăriei.

Aceasta dovedește 
mai mult hotărirea for 
a lupta pentru continua 
consolidare a gospodăriei 
colective, pentru mărirea 
fondurilor obștești.

La 6.A.C. 
Romînești

La întovărășirea 
agricolă ,»Flacăra“ 

din comuna Lița
■

de

și 
de

<
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ferențiat colonelul Victor Marcu, 
iar la Casa Scriitorilor „Mihail
Sadoveanu“ colonelul Ion Leo-
nida.

In provincie
La adunarea festivă din sala

Teatrului de Stat din orașul Ga
lați a vorbit locotenent colonelul 
Ion Cutelecu. La sfîrșitul adună-

Luptele de la Debrețin ale Diviziei Tudor Vladimirescu La adunarea festivă de la U- 
(pictură) niunea Artiștilor Plastici a con-

„Noi, utemiștii si tinerii colectiviști din comuna 
Romînești, raionul Ploești studiind documentele 
Consfătuirii de la Constanța, ne propunem ca, sub 
indrumarea organizației de partid și cu sprijinul 
consiliului de conducere al gospodăriei colective, 
să realizăm in cursul acestui an următoarele obiec
tive ;

— Pentru producerea de sămînță hibridă de po
rumb necesară gospodăriei noastre vom însămința 
întregul fot semincer de 10 hectare și vom a- 
plica la această cultură toate lucrările necesare, 
după indicațiile tehnicienilor. Aceste lucrări vor fi 
executate prin muncă voluntară.

— Vom cere să ni se repartizeze suprafața de 
șapte hectare floarea soarelui din cele zece pe care 
le are gospodăria. Pentru obținerea unei recolte 
mari de floarea soarelui, vom executa la timp și în 
bune condițiuni toate lucrările necesare acestei cul
turi. Dintre acestea, vom executa polenizarea su
plimentară artificială prin muncă voluntară.

— Vom cere conducerii gospodăriei să ne repar
tizeze fotul semincer de cinci hectare de lucerna la 
care vom face polenizarea artificială suplimentară 
a lucernei in vederea obținerii unei producții mari 
la hectar. Această lucrare se va face prin muncă 
voluntară.

— Pentru asigurarea bazei furajere necesară 
hranei animalelor proprietate obștească in timpul 
iernii, vom insiloza intreaga cantitate de 200 tone 
porumb furajer, din care 100 tone vor fi insilozate 
prin muncă voluntară.

CONTRAVALOAREA TUTUROR ZILELOR DE 
MUNCA VOLUNTARA DEPUSA DE TINERI IN 
TOATE SECTOARELE VA FI VARSATA IN FON
DUL DE BAZA AL GOSPODĂRIEI NOASTRE 
COLECTIVE.

— Vom confecționa 45—50.000 de cărămizi, vom 
ajuta la transportul materialelor șl la construirea 
grajdului pentru cele 15 vaci proprietate obștească.

Pentru a asigura îndeplinirea acestor angaja
mente, am repartizat sarcini concrete fiecărui ute- 
mlst și fiecărei grupe de tineri care vor lucra in 
diferite sectoare și am stabilit măsurile pentru con
trolul îndeplinirii angajamentelor și de Îndrumare 
operativă pe tot parcursul îndeplinirii acestora".

fi

,,Noi, utemiștii și tinerii din Întovărășirea agri
colă „Flacăra" din raionul Turnu-Măgurele, întru
niți intr-o adunare generală deschisă a organiza
ției de bază U.T.M.. sub îndrumarea organizației 
de partid, am hoțărit să contribuim in mai mare 
măsură la consolidarea întovărășirii noastre, sta
bilind pentru aceasta să infăptuim următoarele ;

— Două din cele zece brigăzi de cîmp vor 
brigăzi ale tineretului.

— Acestor două brigăzi să li se repartizeze de 
la insămînțare și pină la recoltare o suprafață de 
25 hectare cu porumb, din cele 350 ale întovărăși
rii, de pe care vor obține o producție medie de 
4.500 kilograme boabe la hectar, adică cu 500 ki
lograme la hectar mai mult decît recolta medie ob
ținută pe întreaga întovărășire anul trecut:

— Tot acestor două brigăzi li se va repartiza 
suprafața de 20 hectare cu griu, din cele 370 pe 
care le are întovărășirea. Recolta medie pe care 
o vor obține va fi de 2.800 kilograme la hectar, 
adică cu 200 kilograme la hectar mai mare decit 
recolta medie obținută de întovărășire anul trecut.

— fntrucit in curind întovărășirea va cumpăra 
20 de vaci pentru înființarea unei ferme, organi
zația de bază U.T.M. va recomanda conducerii în
tovărășirii pe cei mai buni tineri care să lucreze 
în acest sector, sub indrumarea comunistului Toa- 
der Pascu și ne vom îngriji permanent și organi
zat ca tinerii repartizați la ferma de vaci să ob
țină producții superioare de la fiecare animal pe 
care îl îngrijesc.

— Pentru asigurarea unor cantități îndestulă
toare de furaje necesare hranei vacilor din viitoa
rea fermă a întovărășirii, ne angajăm să recoltăm 
și să însilozăm o cantitate de 50 tone de porumb 
din cele 80 planificate pe intreaga întovărășire.

— Ne angajăm să construim cele două mari 
platforme de gunoi înscrise In planul întovărăși
rii, în care, pînă la sfîrșitul anului, vom depozita 
500 tone de gunoi. De construcția acestor plat
forme vor răspunde utemiștii Mihăiță Neuslov, 
Raica Zamfir și Mocanu Staicu,

Pentru ca toate aceste angajamente să devină 
fapte, adunarea generală a stabilit o serie de mau
suri concrete politico organizatorice".



O cucerire istorică
Și „Canto do Rio“ ne-a sezisat:

(1-0).
jucat frumos, 

valoare dintre 
a înclinat din

A POPORULUI NOSTRU
Atenție la tehnică!(Urmare din pag. l-a)

tru neutralitate și împotriva răz
boiului de teama schimbărilor 
profunde ce le-ar fi putut aduce 
victoria pe cîmpul de luptă în 
sistemul ei de exploatare. Afară 
de aceasta, se temea să înarme
ze masele țărănești ca nu cumva 
ele să întoarcă armele și să lo
vească nemijlocit în integritatea 
marii proprietăți. Astfel, încă din 
luna noiembrie 1875, în loc să 
considere momentul favorabil în
treprinderii unei acțiuni comune 
cu popoarele balpanice, acțiune 
care urma să aducă Romîniei 
scuturarea suzeranității turcești, 
guvernul conservator, condus de 
Lascăr Catargi, își definește po
ziția față de luptele de eliberare 
din Balcani printr-o declaraț'e 
de neutralitate. Această atitudine 

fost susținută de Senat care 
•ici za într-un document că: „în 
’ evenimentelor ce se petrec 

<ile de peste Dunăre, țara 
ința statornică de a stărui 

i,a sa de neutralitate“. A- 
avernului acreditați pe 

netele străine, erau de 
autorizați să declare 
item mulțumiți de si
re ne găsim“. Gu- 

se succed la cîrma

țării între lunile martie 1876 și 
aprilie 1877, merg pe aceeași li
nie.

Presiunile puternice ale mase
lor au grăbit însă curmarea șovă
ielilor „neutraliste“ ale guvernu
lui și înfrîngerea împotrivirii 
cercurilor moșierești reacționare.

Cînd în martie 1877 mișcarea 
pentru independentă ia amploare 
în tară, se ajunge la semnarea la 
4 aprilie 1877 în București a con
venției romîno-ruse. In baza a- 
cestei convenții armatele ruse că
pătau posibilitatea de a trece pe 
teritoriul romîn spre Balcani, iar 
Rusia se angaja să respecte 
drepturile politice și integritatea 
teritorială a Romîniei. S-a termi
nat astfel o politică nefastă care 
frînase pregătirea țării și a ar
matei pentru războiul care înce
pea.

Turcii, văzînd că Romînia a 
permis trecerea trupelor rusești 
prin țară încep să bombardeze 
orașele romînești de pe Dunăre, 
acțiune căreia romînii îi răspund 
Cu bombardarea cetății Vidin. La 
cîteva zile după ce Rusia decla
ră război Turciei, Romînia rupe 
și ea legăturile de vasalitate cu 
Poarta otomană și la 9 mai 1877 
se proclamă independența. „Așa 
dar domnilor deputați — declara

— ziua independenței 
tat a României, 
ictoriei asupra fascismului
■ ■

e din pag. l-a)

iu. ța de a-f împiedica
si ocup, și restul țării, de 
a-i izgoni pe cotropitorii pru
saci j și astfel, pe cîmpia Mă- 
rășeștiului,, in august 1917, 
soldații și -.ofițerii romîni au 
săvîrșit pilduitoare acte de e- 
roism care atu ilustrat înalte
le virtuți ale poporului nostru, 
marea lui dragoste de țară și 
de libertate, curajul, dirzenia 
și vitejia iui.

lubindu.și cu ardoare pa
tria, poporul nostru muncitor 
a năzuit cu sete s-o vadă cu 
adevărat liberă și independen- 
dentă. înșelat și vîndut de 
clasele exploatatoare el a fost 
nevoit să lupte mult amar de 
vreme pentru dobîndirea ade
văratei independențe naționa
le și de stat a țării. Aspira
țiile poporului pentru libertate 
socială și deplină independen
ță națională și.au găsit în
truchiparea în lupta P.C.R. 
care a ridicat sus steagul 
luptei pentru eliberarea socia
lă și națională a celor ce 
muncesc.

Victoria Uniunii Sovietice in 
Marele Război pentru Apăra
rea Patriei asupra cotropitori
lor hitleriști a constituit unul 
din cele mai însemnate eveni
mente ale istoriei. De această 
victorie istorică e strins lega
tă cucerirea independenței na
ționale a poporului nostru. La 
23 August 1944, în condițiile 
favorabile create de înainta
rea victorioasă a Armatei So
vietice eliberatoare, masele 
largi populare din țara noa
stră conduse de P.C.R. au 
înlăturat prin forța arma
tă clica antonesciană de 
la conducerea țării, au deter
minat ruperea alianței cu Ger
mania fascistă și întoarcerea 
armelor împotriva cotropitori
lor hitleriști, luptând alături 
de glorioasa armată sovietică 
pentru dobîndirea adevăratei 
independențe și a suveranității 
naționale, pentru eliberarea 
Ardealului smuls țării noastre 
prin Dictatul de la Viena. Sub 
conducerea partidului masele 
populare au înfăptuit sarcinile 
primei etape a revoluției 
populare, etapă cu un caracter 
agrar antifeudal și antiimpe
rialist, trecînd la rezolvarea 
sarcinilor celei de a doua eta
pe — etapa revoluției socia
liste. Contribuția Romîniei 
la războiul împotriva Ger
maniei hitleriste a creat o 
condiție indispensabilă pentru 
desfășurarea revoluției popu
lare pe drumul socialismului 
și anume, desprinderea țării 
noastre din sistemul imperia
list mondial, ceea ce nu s-ar 
fi putut dobîndi fără înfrin- 
gerea Germaniei fasciste. Po
porul nostru se mîndrește cu 
marea contribuție pe care a 
adus-o la cauza victoriei asu
pra hitierismuiui. După arma
tele marilor puteri aliate din 
coaliția antifascistă, armata 
noastră a participat cu cel 
mai mare număr de divizii la 
zdrobirea hitleriștilor. Cele 15 
divizii romînești, corpul ae
rian, unitățile de tancuri și 
flotila de Dunăre, luptind ală
turi de vitezele unități ale ar
matei sovietice au luat parte 
activă la eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei, la toate ac
țiunile militare pînă la capi
tularea necondiționată a ar
matei hitleriste.

Poporul nostru prețuiește

ca pe lumina ochilor indepen
dența națională. El știe însă 
că această independență poa
te fi păstrată și apărată cu 
succes de uneltirile imperia
liștilor numai în strînsă alian
ță cu U.R.S.S., in strînsă a- 
lianță și colaborare frățească 
cu toate țările lagărului unit 
și puternic al socialismului. 
De aceea poporul nostru își 
aduce întreaga sa contribuție 
la întărirea unității lagărului 
socialist, la consolidarea re
lațiilor dintre țările socialiste, 
relații întemeiate pe princi
piile internaționalismului pro
letar. Așa cum păzim inde
pendența națională ca pe lu
mina ochilor, păzim și unita
tea țărilor lagărului socialist, 
respingînd cu hotărîre orice 
încercare de subminare a a- 
cestei unități. Ca și celelalte 
țări frățești din lagărul so
cialist, țara noastră duce o 
politică consecventă de pace 
și prietenie intre toate po
poarele, de apărarea interese, 
lor naționale, a independenței 
și suveranității sale. Această 
politică corespunde întru totul 
intereselor poporului nostru, 
intereselor păcii și socialismu
lui.

Sărbătorind aniversarea pro
clamării independenței de stat 
a Romîniei, sărbătorind îm
preună cu întreaga omenire 
progresistă Ziua Victoriei îm
potriva fascismului, ne amin
tim cu mîndrie de faptele de 
arme ale înaintașilor noștri, 
de jertfa vitejilor luptători din 
1877, de jertfa acelora care 
au căzut în lupta împotriva 
hitierismuiui, de jertfa tutu
ror fiilor patriei căzuți pentru 
libertate și progresul social al 
poporului nostru. Ne amintim 
figurile vitejilor care au dat 
lovituri de moarte cotropitori
lor și și-au dăruit viața cu 
numele sfint ai patriei pe 
buze. Alături de întregul no
stru popor muncitor tinăra 
noastră generație cinstește 
memoria eroilor care și-au dat 
viața pentru libertatea și inde
pendența patriei.

Educat in spiritul tradițiilor 
de luptă patriotice și progre
siste ale poporului nostru, ti
neretul nostru muncitor gă
sește în pilda eroilor care s-au 
jertfit pentru patrie și ferici
rea maselor, un îndemn însu- 
fiețitor pe drumul construirii 
socialismului. Tinăra noastră 
generație știe cu cite jertfe, 
cu cîte sacrificii a fost cuce
rită viața noastră nouă liberă 
și este hotărită să apere cu 
abnegație ca pe o comoară de 
neprețuit libertatea și inde
pendența patriei. însuflețită 
de idealurile apărării pămin- 
tuiui sfint al patriei și a cu
ceririlor revoluționare ale po
porului tineretul nostru va ști 
să fie la înălțimea glorioșilor 
inaintași, va ști să dea ripo
sta cuvenită oricui va încerca 
să pună in primejdie indepen
dența și suveranitatea Repu
blicii noastre Populare, cuce- 
rile noastre revoluționare.

Nu există dorință mai arză
toare, satisfacție mai deplină 
pentru un tinăr constructor al 
socialismului din țara noastră 
decit aceea de a-și închina 
toate eforturile, toată energia 
clocotitoare a tinereții cauzei 
pentru care s-au jertfit de-a 
lungul timpurilor cei mai buni 
fii ai poporului nostru, cauzei 
înfloririi și gloriei patriei, 
cauzei libertății și fericirii ce- 
lor ce muncesc.

în acea zi solemnă M. Kogălni- 
ceanu în Cameră — nu am cea 
mai mică îndoială și frică de a 
declara în fața reprezentanței na
ționale că noi sintem o națiune 
liberă și independentă“, Iar în 
moțiunea votată cu această oca
zie scria : „Camera... ia act că 
resbelul între Romînia și Turcia, 
că ruperea legăturilor noastre cu 
Poarta și independența absolută 
a Romîniei au primit consacrarea 
oficială".

Rușii trec Dunărea și iau ofen
sivă fulgerătoare în Balcani a- 
jungînd la pasul Sipca, iar in 
luna august, căzîndu-se de acord 
asupra cooperării militare, arma
ta romînă trece și ea Dunărea in
tervenind activ alături de ruși în 
războiul împotriva turcilor.

Armata romînă a dat lovituri 
zdrobitoare tupcjlor în numeroase 
și importante sectoare ale fron
tului.

Pe cîmpiile Bulgariei, în fața 
Rahovei, Griviței, Flevnei, Srjia 
danului, ostașii romîni au în
scris pagini de vitejie de masă. 
Ei au făcut minuni de eroism 
umăr la umăr cu vitejii ostași 
ruși. Poporul romîn n-a ui 
tat și nu va uita niciodată 
ajptorul pe care poporul rus i l-a 
dat pentru cucerirea independen
tei de stat a Romîniei. In focul 
bătăliei s-a cimentat mai puternic 
o prietenie care și-a vădit pute
rea și rodnicia în atîtea rînduri.

Căderea Plevnei (28 noiembrie 
1877) asediată luni de zile de tru
pele romîne a dat o lovitură ni
micitoare armatelor turcești care 
demoralizate încep să se re.ra
gă. Armata romînă își continuă 
atacul în vestul Bulgariei, cuce
rind Smîrdanul, iar trupele ruse
ști inițiază o puternică ofensivă 
in sudul Peninsulei Balcanice.

Turcii sînt nevoiți să ceară pa
cea care se incheie la Șan Sie.a- 
no. In ceea ce privește Romînia, 
puterile europene îi recunosc in
dependența atît în tratatul de la 
San Stefano încheiat în iebruarie 
1878, cît și în tratatul din iulie 
1878 încheiat la congresul de la 
Berlin convocat ulterior.

Cucerirea independenței de stat 
s-a făcut pe cîmpiile de bătălte 
de către poporul muncitor. El a 
dat eroii de la Plevna, de la Gri- 
vița și Smîrdan.

Independența, cucerită cu sîn- 
gele și jertfele poporului a fost 
însă mai tirziu transformată de 
exploatatori și de monarhie într-o 
marfă de vînzare pe tarabele ma
rilor capitaliști occidentali. Țara 
a fost aservită trusturilor străine, 
fiind transformată intr-o semico
lonie la cheremul puterilor apu
sene.

Abia după decenii de robie și 
suferință, s-au înfăptuit năzuin
țele poporului. Victoria Uniunii 
Sovietice asupra fascismului în 
cel de al doilea război mondial 
a dat posibilitatea poporului ro
min condus de Partidul Comu
nist Ronifn. să cucerească ade
vărata independență, să scape de 
robia imperialistă.

Stăpîn pe soarta sa, trăind în
tr-o țară liberă și independentă, 
poporul nostru își croiește o via
ță nouă. El știe că alianța și prie
tenia de nezdruncinat cu U.R.S.S. 
și celelalte țări socialiste consti
tuie chezășia independenței și 
securității statului nostru.

ORDINUL
Ministrului Fcrțe-or Armate ale Republicii 

Populare
(Urmare din pag. l-a)

uzit de aceste nobile năzuințe, 
Guvernul Republicii Populare Ro
mîne duce o politică de strînsă 
colaborare și într-âjutorar.e reci
procă cu țările soclalisie și de 
coexistență pașnică cu toate ță
rile,, indiferent de orînduirep lor 

In același timp finind seamk 
de uneltirile agresive ale cercuri
lor imperialiste, poporul romîn și 
forțele sale armate îșj sporesc vi
gilenta, întăresc permanent capa
citatea de apărare a țării-

Salut și felicit întregul personal 
al forțelor noastre arma»« cu oca
zia zilei independenței de stat a 
Rominiei și a Zilei victoriei coa
liției antifasciste asupra Germa
niei hitleriste.

Urez solda-ților, sergenților, 
ofițerilor și generalilor noi succe
se în perfecționarea măiestriei 
militare, în ridicarea nivelului 
pregătirii poiitlco-ideologice, în

Române
O

INFOR
Joi seara, cu prilejul celei de a 

13-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
ambasadorul R. Cehoslovace la 
București dr. Ivan Rohall Ilkiv 
a vorbit la postul de radio și tele
viziune București despre marea 
sărbătoare a popoarelor ceho
slovace.

MÂȚII
Cu prilejul constituirii la Mos

cova a Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne, acad. C. I. Parhon, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S. a adresat Prezidiului 
acestei asociații o telegramă in 
care urează succes deplin Asocia
ției de prietenie sovieto-romină 
în activitatea sa iar marelui po
por sovietic noi victorii.

însușirea și mânuirea tehnicii de 
luptă moderne, în întărirea disci
plinei militare și a vigilenței, în 
ridicarea permanentă a capacită
ții de apărare a Republicii noa
stre Populare.

Trăiască scumpa noastră pa
trie — Republica Populară Ro- 
mînă !

Trăiască in veci prietenia și co
laborarea frățească între poporul 
romin și popoarele Uniunii So
vietice I

Trăiască bastionul de neclintit 
al păcii și socialismului, puterni
cul lagăr socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică !

Trăiască guvernul Republicii 
Populare Romîne !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romin, conducătorul poporului 
nostru pe drumul socialismului 1

Ministrul Forțelor Armate 
ale R.P.R. 

General-colcnel 
leonUn Sâiâjean

Vizita delegației
cehoslovaceparlamentare

Joi, membrii delegației parla
mentare a R. Cehoslovace, în 
frunte cu Josef Vșlo, vicepreșe
dinte al Adunării Naționale a R. 
Cehoslovace, au fost oaspeții oa
menilor muncii din regiunea Plo- 
ești.

fn vizita pe care au făcut-o în 
regiunea Ploești oaspeții au fost 
însoțiți de deputatul Mihai Mu-

Direcția Centrală de Statistică 
aduce la cunoștință absolvenților 
fostelor școli medii tehnice de 
statistică fără examen de diplomă, 
că organizează o ultimă sesiune 
a examenului de diplomă intre 
1 — 15 septembrie 1958. Examenul 
se va ține la București și se va 
da din obiectele prevăzute în pla
nul de învățămînt pentru exame
nul de diplomă din anul școlar 
1954-1955.

Cererile de înscriere însoțite 
de certificatul de studii, se vor 
depune la D.C.S. str. Stavroipo- 
leos nr. 6, Raion Tudor Vladimi- 
rescu București pînă la data de, 
15 august a.c.

Pentru informații suplimentare, 
candidați! se vor adresa Direcției 
Centrale de Statistică.

jic, secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor.

Dimineața, membrii delegației 
Adunării Naționale a R. Ceho
slovace au făcut o vizită la Sfa
tul popular al regiunii Ploești 
unde s-au întîlnit cu deputății 
Dumitru Balalia, prim secretar al 
Comjieiului regipjtal Ploești a! 
P.M.R., și Gheorghe Stan, preșe
dintele Sfatului popular al regiu
nii Ploești. cu membri ai Comi
tetului executiv al sfatului popu 
Iar și cu deputați ai Marii Adu
nări Naționale din regiunea Plo 
ești.

Membrii delegației Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace au 
vizitat apoi uzinele „1 Mai“ și 
Rafinăria nr. 1.

La . plecare muncitorii petroliști 
au oferit oaspeților în dar o co
lecție de produse ale rafinăriei și 
macheta unei instalații de prelu
crare a țițeiului.

Membrii delegației parlamenta
re a R. Cehoslovace au vizitat 
apoi o sondă în foraj din schela 
Băicoi șj un grup de sonde în 
exploatare din schela Țintea, or
ganizate după cele mai moderne 
metode de extracție a petrolului.

După amiază, membrii delega
ției Adunării Naționale a R. Ce
hoslovace s-au inapoiat în Capi
tală.

(Agerpres)

La monumen-( 
tul eroilor so-j 
vietici căzuți pe> 
frontul anțifas-j 
cist cîțiva pio-j 
nieri au semnat)

ieri jurămintul de a-și iubii 
țara, de a se strădui să de-l 
vină demni cetățeni ai patriei) 
lor. Acesta a fost cadrul ini 

[care li s-au inmînat cravatele) 
roșii, simbol al primirii lor ini 
rîndurile organizației pionie-l 
rești. In careu — picneri dej 
la Școala elementară nr. 72) 
și utemiști ai liceului Matei 
Basarab cu fețele emoționatei 
și brațele încărcate cu fiorii 
asistau ia solemnitatea pe care) 
o încearcă o singură dată inj 
viața un copii: primirea cra-j 
vatei de pionier.

Momentul de reculegere peț 
care l-au păstrat-apoi inj 
cinstea celor căzuți pe altarul) 
libertății a însemnat nu numai 
cinstirea acelora care nu și au 
precupețit singele pentru cea 
mai dreaptă dintre cauze, ci 
și hotărirea lor de a lupta 
pentru înflorirea patriei socia
liste.

Telegramă
Tovarășului

Ion Qhsorghe Mauror
Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare 

Romîne

Ieri după-amiazi, aproape 100 
mii de bucureșteni au văzut pen
tru intîia oară la „lucru“ în țara 
noastră o echipă de fotbal sud- 
americană. Canto do Rio a între
cut Combinata noastră divizionară 
prin punctele înscrise de interul 
stj.nga Berra 2—1

Canto do Rio a 
iar diferența de 
cele două formații 
păcate clar in favoarea oaspeților. 
Apărarea echipei noastre a avut 
două „găuri“: Apolzan nu s-a a- 
climalizat cu postul de fundaș 
dreapta, iar stoperul 1. Lazăr — 
care n-a reușit nici la clubul său 
să facă o partidă remarcabilă in 
decursul campionatului — n-a 
reușit nici acum șă-i „păzească“ 
pe adversarii săi direcți. La îna
intare, problema a fost de altă 
natură. După cupt se sconta, cei 
patru atacanți de la C.C.A. l-au 
„ocolit“ cit au putut pe Ciosescu, 
cere a „șomat" aproape tot timpul. 
Nu se poate spune că centrul a- 
tacant al studenților timișoreni 
n-a putut să se integreze in jocul 
echipierilor lui C.C.A. ; pare-se 
că militarii bucureșteni au vrut 
să ne dovedească că mai bine s-ar 
fi înțeles cu... Alexandrescu. Din 
păcate ei au pus prea multă „ini
mă“ în această direcție, in loc să-l 
joace pe talentatul centru înaintaș 
timișorean.

Dintre toți 
mai buni au 
notați : la 
Neacșu. Bone 
timpul pe aceeași linie cu 1. La
zăr, Constantin a fost destul de 
prost inspirat, de altfel ca și Za- 
vodă 1. Introducerea lui Dinulescu 
în locul lui Constantin a înviorat 
atacul, care, tirziu, in ultimile 
două-trei minute, a „asediat“ 
poarta echipei braziliene. Tăfaru, 
in afară de faptul că a marcat un 
gol în minutul 55 la un corner 
executat de Cgcoveanu, a avut o 
comportare satisfăcătoare.

Jocul cu Canto do Rio ne-a dat 
prilejul să putem semnala acum

jucătorii noștri cei 
fost Petscfiowski — 
36 de ani — și 
a jucat aproape tot

„Cursa

(Urmare din pag. l-a)

re» cotropitorilor hitleriști prezintă o deosebită 
importanță pentru istoria poporului romin. Scutu- 
rind dependența față de Germania, Romînia nu a 
mai acceptat nici o influență imperialistă asupra 
economiei și politicii sale. Cu ajutorul frățesc, in
ternaționalist al Uniunii Sovietice, țara noastră a 
putut pune capăt în termen scurt urmărilor răz
boiului și să-și clădească o economie socialistă vi
guroasă pe care singur stăpîn este doar poporul 
romîn.

Dar pentru a înțelege pe deplin importanța vic
toriei de la 9 Mai 1945 nu este suficient să ne li
mităm a o privi numai prin prizma istorică a ță
rii noastre. Aceasta, cu atît mai mult cu cît învă
țămintele ce se desprind din desfășurarea celui de 
al doilea război mondial sînt 
tarate și actuale.

Nu întâmplător istoriografia 
por.ană caută să răstălmăcească 
înfrîngerea Germaniei fasciste 
le“ lui Hitler. Mistificatorii istoriei încearcă să re
abiliteze cercurile imperialiste care au instaurai 
dictatura fascistă, să reducă puternica impresie 
produsă de succesele militare ale Uniunii Sovieti
ce în cel de al doilea război mondial și să „de
monstreze“ că învățtnd din „greșelile“ lui Hitler 
politicienii din Apus ar putea, chipurile, în viitor 
să-și realizeze visul de a distruge statul sovietic 
și celelalte state socialiste. Nimic mai absurd. 
Faptele se încăpățînează însă să rămînă fapte, ori- 
cîtă cerneală ar consuma cei care încearcă să le 
denatureze.

Creată și finanțată de forțele coalizate ale im
perialismului pentru a opri dezvoltarea democrati
că, progresistă, a Germaniei și a altor țări euro
pene, mișcarea fascistă a avut un net caracter 
anticomunist, iar mașina de război hitleristă un 
scop bine definit — nimicirea Uniunii Sovietice, 
primul stat socialist din lume. Odată creată, însă, 
mașina de război germană , și-a început activitatea 
destructivă atacînd și ocupînd țări europene ca
pitaliste, profitînd de slăbiciunea lor militară, deși 
acordul de la München „canalizase" clar agresiu
nea fascismului german spre răsărit, vizînd U- 
niunea Sovietică. Imperialiștii germani își afișau 
pretenția la dominația mondială. Legile economice 
ale imperialismului care cereau reîmpărțirea lu
mii ca urmare a dezvoltării inegale și în salturi a 
țărilor capitaliste se dovedeau mai tari decit înțe
legerea inițială antisov.etică dintre imperialiștii 
germani și anglo-franco-americani. Mașina de răz
boi fascistă începea 'să' se dovedească nu numai 
deosebit de puternic', dar periculoasă chia- pen
tru cei care o creaseră și o puseseră în funcțiune. 
Nici un stat capitalist, nu s-a găsit in stare s-o în
frunte și s-o nimicească. Pe de altă parte, caracte
rul pogromist, inerent fascismului, amenintînd di
strugerea civilizației umane a făcut din această 
mișcare reacționară o mișcare urită de popoare. 
Distrugerea mașinii de război fasciste corespundea

deosebit de impor-

burgheză contem- 
faptele „explicînd“ 
doar prin „greșeli-

I dorinței unanime a popoarelor lumii.

Vă mulțumesc călduros pentru 
felicitările și urările pe care le-ați 
exprimat cu ocazia alegerii mele 
în calitate de președinte al Re
publicii Populare Federative Iugo
slave.

Din partea mea vă doresc de
plin succes in activitatea Dv. de 
dezvoltare continuă a Romîniei 
Socialiste, de întărire a prieteniei 
intre țările noastre și de consoli
dare a păcii în lume.

IOSIP BROZ TITO

După ce planul războiului „fulger“ împotriva 
U.R.S.S. a fost răsturnat, iar în fața Moscovei 
s-a spulberat mitul invincibilității armatei ger
mane, spre Uniunea Sovietică și spre forțele sale 
armate s-au îndreptat toate speranțele omenirii.

U.R.S.S. a îndreptățit aceste speranțe. Făcînd 
față unor condiții deosebit de grele, cu o parte 
a teritoriului ocupat vremelnic de fasciști, U- 
niunea Sovietică a purtat pe umerii săi greul răz
boiului. Pe frontul anțisovietic Germania fascistă 
a concentrat pînă către sfîrșitul războiului, în 
permanență1 190—240 de divizii. In același timp, 
pe frontul din Africa, armata fascistă abîa atin
gea cifreie de 10—15 divizii germane și italiene. 
Cit privește crearea celui de al doilea front din 
Europa — aceasta a avut loc abia după ce a de
venit evident că U.R.S.S. este capabilă să nimi
cească singură mașina de război fascistă, și a pre
zentat o importanță mult mai mică pentru h.tle- 
riști. Pe acest front fasciștii au concentrat maxi
mum 70 divizii. Privită p'rin prizma acestor cifre 
apare lipsită de seriozitate afirmația că hotărîtoa- ■ 
re pentru desfășurarea întregului război ar fi fost 
chipurile, bătălia de la... El Alamein, din Aftica. 
Oare „uită" acești „istoriografi*« că înșiși condu
cătorii de stat ai puterilor occidentale Roosvelt și 
Churchill recunoșteau în timpul războiului ca mo-

cu certitudine, existența a două 
greșeli în fotbalul nostru. Se pare 
că de un timp unii jucători și 
specialiști au uitat că baza jocu
lui de fotbal constă in modul în 
care ești pregătit din punct de 
vedere tehnic. Se discută mult de 
diverse tactici de joc, despre „fot
balul atletic“,... fotbalul modern 
etc., etc. Concentrîndu-ne toată a- 
tenția asupra jocului în forță, tre
cem sub tăcere faptul că majorita
tea fotbaliștilor noștri nu au o 
tehnică individuală care să le asi
gure un progres cit de cit în vii
torul apropiat. Cu crteva luni in 
urmă, „Voivodina Novi-Sad“, de 
curipd M.T.K. Budapesta, iar ieri 
Canto do Rio ne-au sesizat : 
ATENȚIE LA TEHNICA ! Acea
sta este abecedarul jocului cu ba
lonul rotund. Nu poți emite pre
tenții fără să posezi acest abece
dar. Ce ne-a plăcut mai mult la 
Canto do Bio ? Brazilienii se... 
„despart“ greu de minge, tind o 
conduc parcă o lipesc de corpul 
lor. Mingea e protejată admirabil. 
Ei valsează cu mingea; nici o po
ziție in fața porții nu este soco
tită de către ei ca „nerentabili“. 
De aici dirzenia pentru fiecare ba
lon. Fiecare jucător e un fel de 
..vioara intîia“ ți totuși cu toții 
formează o echipă închegată. A 
doua greșală o facem cind socotim 
că nu trebuie să dezvoltăm indi
vidualități in sinul echipelor noa
stre de fotbal, pentru că... peri
clităm jocul colectiv. N-am văzut 
insă in decursul celor 90 minute 
de joc o singură acțiune a oaspe
ților care să fie desfășurată la in- 
timplare, in contra-timp cu spiritul 
colectiv, de echipă. Dacă un jucă
tor are mai mpltă finețe decit 
ceilalți, acest lucru dă strălucire 
întregii echipe.

Așteptăm ca forul nostru de 
specialitate să analizeze problema 
pregătirii tehnice în cluburi a ju
cătorilor de fotbal și să ia măsu
rile cuvenite in vederea remedierii 
lipsurilor semnalate.

M. ZON1S

Poc«“

Zaiwni — revelația etapei a 6-a
Cea de-a 6-a etapă a „Cursei 

Păcii“, desfășurată joi pe ruta 
Goerlitz — Berlin (231 km.) a pri
lejuit afirmarea ciclistului romin 
Ludovic Zanoni care a sosit cu 
plutonul fruntaș, cîstigînd 10 
locuri în clasament. De la locul 
24, Zanoni a trecut pe locul 14 
înaintea ntultor cicliști consacrtiți 
din Italia, Franța, Danemarca și 
alte țări,

La Berlin pe stadionul Walter 
Ulbricht, în fața a 80.000 de spec
tatori, reprezentantul R. D- Ger-

mane, Egon Adler, a repurtat n 
frumoasă victorie la sprintul final.

Clasamentul etapei: 1. Adler 
(R.P.G.) a parcurs 231 km. în 5h 
38”2I”; 2. Brittain (Anglia); 3. Pan- 
eek (R.P.P.); 4. Koțev (R.P.B.); 5. 
Bangsborg (Danemarca); 6. Blower 
(Anglia), toți î/j același timp cu 
ciștigătorul. la 4 secunde a sosii 
ZANONI (R.P.R.).

Pe echipe etapa a fost cîștigală 
de R.D. Germană urmată de R.P. 
Polonă, U.R.S.S. șl RP.R.

Astăzi se dispută etapa a 7-a 
Berlin — Leipzig (180 km.).

Festivalul international 
al teatrelor de păpu

dimineață tov. Virgil Ioa-Joi 
raid, membru în Comitetul de or 
ganizare a Festivalului interna
țional al teatrelor de păpuși și 
marionete de la București a in
format pe ziariști despre ultimele 
pregătiri în vederea acestui eve
niment și a prezentat programul 
manifestărilor ce vor avea loc 
acest prilej.

Deschiderea festivalului 
avea loc într-un cadru festiv 
ziua de 15 mai în sala Teatrului 
de Operă și Balet al R.P. Ro 
mine.

Și-au anunțat participarea le 
festival teatrele de păpuși din 
numeroase țări în frunte cu renu
mitul colectiv al Teatrului Cen
tral de Păpuși din Moscova, con-

inței și tehnicii, al numărului cadrelor de specia- 
, lișii precum și în privința producției globale la 

unele produse industriale și agrare consideră că 
este relativ apropiat momentul cînd va întrece 
S.U.A. la întreaga producție industrială și agri
colă, pe cap de locuitor. Este semn ficativă neli
niștea pe care a început s-o manifeste public Allen 
Dulles — conducătorul F.B.I. — constatînd că în 
prezent producția de oțel a țărilor socialiste este

■ mai mare decît a S.U.A. și că ritmul de dezvolta
re al economiei U.R.S.S. este de două ori mai 
mare decît al S.U.A.

In cursul războiului a ieșit odată mai mult în 
evidență că deosebirile privind orînduirea socială 
și de stat nu pot împiedica statele socialiste și

dus de artistul poporului din 
U.R.S.S. Serghei Obrazțov.

In cadrul festivalului va fi or
ganizat un concurs 
dotat cu 14 premii 
individuale.

Pentru public vor

international 
colective $i

cu

va
in

Pentru public vor avea loc zii 
nic între 16—31 mai cîte două 
spectacole după amiaza în sălile 
„Țăndărică“, „Orfeu“. și 
Sava“.

In ziua de 19 mai se va 
chide Festivalul filmului de 
puși și marionete la care vor 
ticipa 16 țări. Filmele de păpuși 
vor fi prezentate în sala cinema
tografului „Maxim Gorki" pen
tru copii în cursul dimineții, iar

des- 
pă- 

par-

după-amiază pentru adulți și ti
neret.

O altă manifestare importantă 
în cadrul festivalului va fi Expo
ziția internațională a teatrului 
de păpuși și marionete care se 
va deschide festiv în ziua de 20 
mai în sălile institutului de arhi
tectură „Io-n Mincu“.

Intre 26—31 mai, în sala Casei 
de cultură a sindicalelor se va 
desfășura Congresul Uniunii in
ternaționale a marionetiștilor — 
U.N.I.M.A., în cadrul căruia vor 
fi prezentate o serie de referate 
tratind probleme actuale de crea
ție ale artei păpușerești, urmate 
de discuții.

MĂREAȚA SARBATOARE
A OMENIRII

ment de cotitură marea bătălie de la Stalingrad ?
Uniunea Sovietică a reușit nu numai să oprească 

singură forțele armate ale Germanie, fasciste,' dar 
trecînd la contra-Ofensivă a dat peste cap apăra
rea fascistă, a "eliberat întreg teritoriul sovietic, o 
serie de țări din răsăritul, nordul și centrul Eu
ropei și l-a zdrobit pe agresor î>n propriul lui bîr- 
log — Berlin.

In cursul războiului a ieșit odată mai mult în 
evidență vitalitatea orînduirii de stat sovietice, su
perioritatea acesteia asupra celei capitaliste, forța 
mobilizatoare a P.C.U.S., adîncul patriotism al 
poporului, al comsomoliștilor care alcătuiau majo
ritatea în Armata Sovieiică. Istoria nu a cunoscut 
un stat care să fi suferit atîtea distrugeri într-un 
război, ca U.R.S.S. Războiul a adus Uniunii So
vietice pierderi în valoare de peste 480 miliarde 
dolari, ceea Ce reprezintă mai mult de jumătate 
din întreaga avuție națională a Statelor Unite ale 
Americii din anul. 1949. Și totuși la mai puțin de 
13 ani de la terminarea războiului, Uniunea So 
vietică după ce a întrecut S.U.A. fn domeniul ști-

nesocialiste să coexiste pașnic, ba, mai mult, a- 
tunci cînd civilizația este amenințată, să colabo
reze strins în interesul umanității. Acest învăță- 
mînt este deosebit de actual', azi, cînd se impune 
realizarea unei depline înțelegeri între marile pu
teri pentru oprirea dăunătoarelor experiențe ato
mice, pentru interzicerea armelor de exterminare 
în masă, pentru dezarmare.

Cel de al doilea război mondial a arătat pentru 
a dotia oară în mai puțin de jumătate de secol că 
militarismul german este un mare dușman al pă
cii. în condițiile actuale, a-1 repune pe picioare și 
a-i da în mina acestuia arma atomică — așa cum 
procedează în prezent cercurile monopoliste din 
S.U.A. — înseamnă a te juca cu focul. Popoarele 
au datoria să împiedice acest act lipsit de preve
dere.

Cel de al doilea război mondial a arătat pen
tru a doua oară în mai puțin de trei decenii că 
conflictele armate — atît de dăunătoare maselor 
muncitoare și urîte de popoare sînt generate de 
imperialistn în goana după profituri maxime. Dar

de două ori, ca urmare a două războaie mondia
le, capitalismul și-a îngus.at baza teritorială, fn 
timp ce între primul și al doiiea războ, mondial 
U.R.S.S. și R. P Mongolă înglobau o populație 
de cca. 200.000.000 oameni, azi țările socialiste al
cătuiesc o populație de aproape un miliard de oa
meni. Din lanțul imperial.st s-au mai desprins și 
o serie de țări coloniale și dependente ca India, 
Indonezia, Republica Arabă Unită și altele care 
fac front comun cu țările socialiste in lupta pen
tru apărarea independenței lor, pentru pace. De 
toate aceste lucruri ar trebui să țină seamă cei care 
azi zăngănesc armele.

Deznodâmîntul celui de al doilea război mondial 
a arătat că Uniunea Sovietică nu este statul care 
poate fi amenințat prin forță. Cu attt mai puțin 
poate fi azi amemntat prin forță marele lagăr al 
țărilor socialiste, unit prin comunitatea de intere
se și scopuri ale popoarelor din aceste țări, pe 
baza ideologiei comune — marx.sm-leninismul. Ar
matele țărilor lagărului socialist în frunte cu Ar
mata Sovietică au tot ceea ce le este necesar pen
tru a zdrobi orice agresiune imperialistă. Mărtu
rie stau realizările uimitoare ale științei și tehni
cii sovietice. Dar țările lagărului socialist nu nu
mai că nu se tem de amenințări, dar și influen
țează pozitiv cursul evenimentelor. Ele fac aceasta 
nu prin amenințări, ci prin 
a păcii. Faptele dovedesc 
cu încredere pe cei care 
pace.

politica lor de apărare 
că popoarele urmează 

militează activ pentru

★
însemnata contribuție a 

victoriei asupra Germaniei _____ ,
de jertfe umane legate de ducerea războiului anti- 
fascist, îndreptățesc și obligă în același timp’po
porul romîn să-și spună cuvîntul în privința ma
rilor probleme care frămîntă azi omenirea. El se 
alătură glasului popoarelor lumii și se pronunță 
cu fermitate împotriva remilitarizării Germaniei 
hitleriste, pentru încetarea experiențelor atomice, 
pentru interzicerea armelor atom'ce și cu hidro
gen, pentru realizarea destinderii internaționale.

Militarii armatei noastre populare, continuatori 
ai celor mai nobile tradiții de luptă ale poporului 
romîn pentru libertate națională și socială - săr
bătorind azi împreună cu întreg poporul romîn 
ziua independentei și a victoriei, își manifestă 
hotărîrea de a sta cu fermitate de strajă interese
lor de stat ale R.P.R., cauzei socialismului și pă
cii.

Romîniei la dobîndirea 
fasciste, marele număr
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Căpitanul Romano
Se dase trei asalturi redutei neînvinse, 
lustrele indrăznefe și crunte, dar respinse. 
Și cîmpu-ntreg de sînge acoperit era, 
Șl, cuib grozav de moarte, reduta fulgera.
In șanțuri trupuri multe grămadă, răsturnate, 
Și altele străpunse, pe dimburi acățate, 
Formau un crud spectacol ce lumii arăta 
Cum știe pedestrașul in foc a se lupta.

Vasile Àlecsandrl

Romano căpițanul de trei ori cu ai săi, 
De trei ori ajunsese la șanțuri cel întîi, 
Ș-acum, retras de-o parte, strîngea coloane-î ruptă, 
Cu ea să se arunce de-a patra oară-n luptă. 
Deodată... cine-ar crede 1... un aspru colonel 
ieșind de nu Ștju unde, pășește drept la el 
Și-i zice: „Căpitane, nu-mi place-a ta purtare, 
Stai tot în urmă I"

„Cine ?...* răcnesc în tulburare 
Ostașii lui Romano, arși, rumeni pe obraz, 
,,EI1 căpitanul nostru I... din toți cel mai viteaz!“ 
„Tăcere, copii 1“ strigă Romano la mulțime, 
Apoi spre colonelul c-un aer de mărime 
Se-ntoarce, îl măsoară c-un ochi plin de dispreț 
Și-i zice: „Colonele, de ești și îndrăzneț 
Pre cit nedrept și aspru, te-ndemn să vii cu mine 
Să vezi de știu la moarte să merg cum se cuvine.. 
Copii I... Zor înainte l-al patrulea asalt“.
„Ura !...“ răspund ostașii, iar el pe calu-i 'nalt 
Pornește înainte, deprins a merge-n frunte, 
Și zboară... dar uq gloqțe. uq sol al morții crunte,' 
li vine drept in cqle și-i se oprește -h piept.

Atunce căpitanul pe cal stînd încă drept, 
Răcnește : „Colonele L„ departe ești I... răspunde 
Cine-i in cap și-n coadă ?... Eu unde... șl tu unde ?"... 
Apoi, zdrobit, el cade și moare lin, zimbind, 
Căci vede in redută voinicii lui sărind.

Eroii de la Plevna
FRAGMENT

Pe drumuri, prin orașe, prin sate, prin zăpadă, 
Se văd sau singuratici trecînd, sau in grămadă 
Sărmani in haine sparte, prin care intră gerul. 
Și-n măduvă pătrunde mai crincen decît fierul. 
Goi, sarhpzi, rupți de foame fi obosiți de trude, 
Triști, tremurind de friguri sub frigul iernei crude. 
Și intinzind la oameni o mină tremurindă...

Atacul de la SmirdanGRIGORESCUNICOLAE
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reconstituie cronologic 
ce au precedat victoria 
armatei populare de la 
și apoi se redă filmul

Pagini despre contribuțiaRominiei ir războiul antihitlerist
A văzut lumina tiparului o lu

crare valoroasă despre contribuția 
Romîniel l.a războiul antihitlerist. 
Lucrarea aceasta este fructul cola
borării unor cercetători științifici 
ai Institutului de istorie a parti
dului de pe lîngă C.C, a| P.M.R. 
și ofițeri superiori de la Academia 
Militară Generală, In paginile a- 
cestei cărți se sintetizează eveni
mentele unei perioade de cotitură 
din istoria poporului nostru. Cu o 
impresionantă 
nunte, se 
momentele 
insurecției 
23 August

de a participa împreună cu Uniu
nea Sovietică și aiiații ei la răz
boiul împotriva Germaniei hitle- 
riste. Pentru desfășurarea mai 
departe a revolujiei populare, pen
tru trecerea de la etapa desăvîrși- 
rii revoluției burghczo-democratice 
la etapa revoluției socialiste, o con
diție indispensabilă o constituia 
desprinderea deplină a țării npa- 
stre din sistemul imperialist, ceea 
ce nu era cu putință fără înfrîn- 
gerea totală a hitlerismului. Toc

*

de stat a Rominiei,
ziua victoriei asupra fascismului

★

Momente de la Mărășești

eroică a unei copile

Ce-i astă sărăcime și goală și flămindă ?
Eroii de la Plevna !... lată-i ! Ah ! Cine-ar crede !
Le plinge chiar de milă tot omul cure-i vede,
Și eu pling de rușine... in țara ospeției
Să văd cerind pomană vitejii Rominiei !

?

Ei bine ! oameni vitregi cu inimile sterpe, 
Legați de cîrma țării cu-ncolăciri de șerpe, 
Voi, care-ați stat departe de foc și de dureri, 
Cum ați re-ntors copiii la sinul bietei țări ?
Priviți-i !... Got și sarbezi, ca robi trăiți în lanțuri, 
Triști, fărimați, sărmanii ! de ger,pe cimpi, prin șanțuri, 
Ologi, ciuntiți, o Doamne, reduși la nimicie 
Prin chinuri plăzmuite de-a voastră mișalie !
Priviți-i, și printr-înșii priviți în depărtare 
Funebra hecatombă lăsată-n lepădare.
Alăturea cu Plevna, pe cimpul de bălaie !

Mirceșli, febr. 1878

Adunări 
în cinstea

festive
lui 9 Mai

Capul îi era aproape 
ciuruit.

Contraatacul dat pe 
flancurile nemților di* 
vie, de către trupele 
noastre, dinainte preve
nite, a făcut ca ofensiva 
nemților să fie stăvilită 
în întregime. La această 
glorioasă izbîndă adu
sese un aport considera
bil și Maria, fetița lui 
Ion Zaharia.

Tirziu de tot după 
căderea serii o sentinelă, 
făcea gardă de o- 
noare lîngă trupul Mă
riei. Aceasta era întin
să lîngă aparatul de te
lefon, cu capul acoperit 
de sînge și praf, * fi cu 
mina dreaptă însîngera
tă, stringînd receptorul 
lingă urechea sa. Părea 
că voia să mai spună 
ceva, ca nu cumva duș
manii să puni piciorul 
pe satul său. Își dăduse 
ultima suflare, fericită 
că sacrificiul vieții sale 
nu fusese zadarnic.

A doua zi, ea fu tn» 
mormintati în cimitirul 
satului, alături de toți 
eroii căzuți în această zi.

Mai tirziu, ea fu așe
zată la locul de onoare 
al erojlor din Mausoleul 
de la Mărășești.

O arșiță dogoritoare 
ca-n luna lui cuptor, 
precum și o liniște puțin 
obișnuită, după atitea 
zile de lupte crincene fi 
neîntrerupte, se lăsaseră 
în dimineața zilei de 6 
august 1917 asupra sec
torului de bătălie de la 
Mărășefti.

Liniștea o folosiră și 
copiii din satul Haret, 
care se săturaseră de 
viața ascunsă prin gropi, 
rîpi fi vizuini. Acum gă
siră cel mai minunat 
prilej ca să-fi reia jocu
rile lor obișnuite pe uli
țele și prin grădinile sa
tului.

Pe la orele 11, cînd 
joaca copiilor era în toi, 
vreo cîteva proiectile ale 
artileriei nemțești, ur
mate apoi de multe al. 
tele, explodară de o 
parte și de alta a satu
lui Haret.

Speriați de fulgi 
rul și neașteptatul 
bardament 
inamice, copiii fugiră ca 
puii de potirniche pentru 
a se ascunde. Unul din 
ei însă, o fetiță de vre-o 
12 ani, Maria lui Ion Za- 
haria o sbughi spre nucul 
unde se afla instalat po
stul soldatului observa
tor Vasile.

— la să-i văd și eu 
nea Vasile pe blestema- 
ții ăia ! Aha I Uite-i pe 
colo, pe la deal, la via 
lui Rujinschi.

— Fugi de aci drace 
de copil ! Nu vezi ce 
se-ncinge ? Vrei să te 
curețe vreun proiectil ?

...Și soldatul observa- 
tor își reluă observarea :

— Comunică: pe dea
lul deasupra...

Alit nșai putu să pro
nunțe Vasile, O ploaie 
și mai puternică de 
schije, reteză cîteva cruci 
din vîrful copacului, lo
vind în același timp și pe 
Vasile afît 
acesta se 
telefonistul 
Maria.

Nici nu 
viințarea 
In fel ca și o veveriță 
de sprintenă, Mana a- 
junse în cîteva clipe pe 
locul ce-l ocupase Vasi
le mai înainte.

Ajunsă în vîrful nucu
lui, Maria își îndreptă 
privirea direct asupra 
viei lui Rujinschi.

— Nea Agapie ! In 
via lui Rujinschi sau 
grămădit nemți cit îi 
frunza de mulți.

de 
cu

sa

traatac, deoparte și de 
alta a viei lui Rujinschi.

La scurt timp după 
revenirea ei în vîrful nu
cului, Maria observă ci 
de la vie nu se mai miș
că nici un singur neamț. 
Dar în același timp ceva 
mai înapoi, dinspre fin- 
tîna lui Pușcă, alte 
ruri de inamici la fel 
numeroși, înaintau 
repeziciune.

Maria dădu fuga
coboare la telefon, pen
tru a anunța această 
nouă situație. Dar schi
jele inamice n-o iertară 
nici pe ea. Mai avea 
doar o singură cracă de 
cpborît și deodată se 
prăvăli plină de sînge 
peste aparatul telefonic.

Cîteva clipe . nu se 
mai putu mișca. Dar își 
reveni repede. întinse 
mina însîngerată și luă 
receptorul, II trase lin
gă ea și cu capul culcat 
pe pămînt, transmise :

— La vie nu mai miș
că nici un singur neamț!

Respiră odată adine și 
apoi adăugă :

— Dinspre fîntîna lui 
Pușcă, vin nemți cit 
frunza de mulți.

Mai mult n-a mai pu
tut spune. Singele îi 
gîlgîi șuvoi din răni.

pesta. Bratislava, au capturat 
103.214 prizonieri și au provocat 
fasciștilor uriașe pierderi în mate
rial tehnic și efective. Armata ro
mînă a participat tn luptele pe 
frontul antihitlerist cu un efectiv 
de 355.389 de oameni. Pierderile 
suferite se cifrează la 169.822 oa
meni — morți, răniți șl dispăruți. 
Prin numărul diviziilor mobilizate 
și prin aportul adus în luptă îm
potriva Germaniei fasciste, Romî
nia s-a situat după U.R.S.S., 
S.U.A. și Anglia.

Armatele romîne au dat dovadă 
de un eroism ce a stîrnit admira
ția lumii întregi. Intr-un articol 
din „Pravda“ publicat în zilele 
războiului se scria : „Romînil au 
luptat alături de noi cu aceeași 
dîrzepie, cucprind cu vitejie fie
care metru de pămînt, fiecare nod 
de cale ferată, flecare sat“.

Poporul romîn și.a cucerit liber
tatea și nu a pregetat să lupte și 
pentru libertatea altor popoare tm. 
potriva fascjsmului înrobitor, văr- 
sîndu.și din belșug sîngele pe 
cîmpiile Ungariei și în munții 
Cehoslovaciei.

După victoria asupra fascismu
lui, poporul nostru și-a consacrat 
toate forțele sale muncii pașnice, 
măreței opere de construire a unei 
vieți mai bune, socialiste. în țara 
noastră au avut loc profunde 
transformări revoluționare. Făcînd 
bilanțul realizărilor noastre, nu 
putem să uităm că ele nu ar fi 
fost posibile fără înfrîngerea hitle
rismului, fără jertfele de sînge 
date pe frontul împotriva acestuia 
de vitejii poldați și ofițeri romtni, 
de zeci de mii de fii al poporului 
nostru credincioși idealului de li
bertate al patriei și de progres so
cial, fără eforturile eroice ale 
poporului nostru muncitor care a 
răspuns prin fapte chemărfi parti
dului „Totul pentru front — totul 
pentru victorie“.

Lucrarea „Contribuția Rominiei 
la războiul antihitlerist“ merită a 
fi studiată cu atenție. Este o lu
crare prețioasă, ce înfățișează un 
tablou multilateral al efortului 
eroic al poporului romîn, în răz
boiul pentru distrugerea fiarei 
fasciste.

EUGENIU OBREA

se

Agapie comunică la 
telefon, cele auzite.

— Alți nemți vin de 
la grădina Lăstăriș, nea 
Agapie.

— Și unde merg măi 
fată ?

— Tot la via aia lui 
Rujinschi ! Aoleu nea 
Agapie ! Toți nemții ăia 
mulți de la vie au ieșit 
de acolo și fug încoace, 
către noi.

Maria se aștepta să 
audă pe Agapie cum co
munici la telefon cele 
observate de ea. Dar vo
cea lui nu se mai auzea 
de loc. Fusese ucis.

Bombardamentul
întețise și mai tare. A- 
tacanții făceau ultimile 
încercări pentru succesul 
ofensivei. Obuzele duș
mane explodau acuma 
aproape pe toată supra
fața satului Haret. Iar 
în jurul nucului lui Ion 
Zaharia, schijele roiau 
mai dese ea albinele.

In grădină nu se mai 
afla nimeni. Cea mai a- 
propiată persoană mai 
era doar mamă-sa, care 
zăcea pe un pat in tin
dă, bolnavă de tifos 
exantematic. Fiecare mi
nut pierdut, însemna o 
înaintare mai ușoară 
pentru nemți. Satul său 
era în pericol.

Ca fulgerul, coborî din 
vîrful nucului, puse mi
na pe telefon și strigă :

— Alo ! Alo ! Și nea 
Agapie a căzut. Vedeți că 
nemții ăia mulți de la vie 
s-au pornit...

— Cînd ?
— Uite acuș !
— încotro merg ?
— Vin incoa, către sa

tul nostru ! Eu mă urc 
acum din nou în nuc. 
Cînd mai văd ceva, vă 
mai spun eu.

— Bine măi 
Bravo ție ! Halal < 
copil !

Potopul de foc 
tileriej dușmane 
porni și mai tare. Tră
geau cu tunurile, cu 
mortierele. Cîteva avioa
ne își vărsau fi ele bom
bele asupra satului Ha
ret. Dar nici artileria 
romînă nu se lăsa mai 
prejos. Acum cunoștea 
destul de precis locul 
unde s-au masat atacan- 
ții și își îndreptă focul 
asupra lor. Iar infante
ria și dorobanții, diri
jați prin grădinile satu
lui Haret, așteptau o- 
prirea atacului inamic, 
ca să poată trece la con-

participării armatei romîne la 
zdrobirea militară a fascismului, 
alături de glorioasa armată sovie
tică.

Organizatorul și conducătorul 
luptei patriotice pentru răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste, pentru 
ieșirea din războiul hitlerist și a. 
poi pentru participarea activă la 
lupta împotriva hitlerismului a 
fost Partidul Comunist Romîn. 
Forțele patriotice, conduse de 
partid, au pregătit minuțios actul 
de la 23 August 1944. In munții 
Vrancei, în Oltenia, Delta Du
nării, în regiunea Maramureșului 
și Sucevii au activat — născute 
din ura poporului contra barbariei 
fasciste — grupe și detașamente de 
partizani. în sectorul liniei ferate 
Ploeșfi.Făgăraș a acționat luni de 
zile grupul de partizani „Carpați“ 
care își avea baza pe muntele 
Piatra Mare. In București, într-o 
perioadă scurtă de timp, s-au con
stituit 50 de formații patriotice de 
luptă.

O influență crescîndă a avut 
partidul în armată. In noaptea ds 
13-1.4 iunie 1944 s.a ținut o consfă
tuire organizată de P.C.R. cu par
ticiparea unor generali șl ofițeri 
superiori. Cu acest prilej s.a sta
bilit planul insurecției armate ela
borat de partid și s-a constituit 
Comitetul Militar Revoluționar. în
cercările partidelor burghezo-mo- 
șierești de a amina prăbușirea 
dictaturii Iul Antonescu au eșuat : 
insurecția armată s.a desfășurat 
victorioasă Iar Romînia a întors 
armele împotriva hitlerismului. 
Desfășurarea evenimentelor este în 
general cunoscută. Este însă un 
merit al autorilor lucrării de a fl 
reușit să adune o bogată docu. 
mentare care pune în lumină unele 
aspecte și multe fapte puțin cu
noscute.

Insurecția armată populară de 
la 23 August și participarea ulte
rioară a Romîniel la coaliția anti- 
hitleristă au avut nu numai o 
mare semnificație politică, ci și o 
deosebită importanță militară. 
Chiar postul de radio „Voice of 
America“ arăta atunci că „actul 
de la 23 august va fi consemnat ca 
un factor Important tn desfășura
rea acestui război". Numeroase 
ziare străine subliniau efectele 
prezenței Romîniel în lupta anti. 
fascistă pentru desfășurarea miș
cării de eliberare a popoarelor iu
goslav, bulgar și grec șl Influ
ența exercitată din punct de ve
dere politic în 
landa.

NOTE
DE LECTOR

mai de aceea, partidul a mobilizat 
întregul popor la sprijinirea fron
tului antihitlerist considerînd ca 
o sarcină centrală legată indisolu
bil de sarcina fundamentală a re
voluției noastre — cucerirea pu
terii de către masele populare.

Armatele romîne au luptat ală. 
turi de trupele sovietice, cu eroism 
timp de 260 de zile. Pe frontul de 
luptă antihitlerist s-a dezvoltat și 
mai mult vechea tradiție de fră
țească colaborare a poporului ro. 
mtn cu vecinii noștri de 
rit. Poporul nostru nu va 
ciodată jertfele pe care 
sovietici le.au dat pentru 
rea Rominiei de sub jugul fascist 
și va purta totdeauna o recunoș
tință fierbinte poporului sovietic.

In numai 8 zile, trupele romîne 
împreună cu .armata sovietică au 
curățat întreg teritoriul țărfi de 
hitleFiști și, ulterior, au participat 
la eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei. Cot la cot cu glorioșii 
ostași sovietici, soldații romîni au 
străbătut în lupte eroice peste 1000 
de kilometri de Ia Mureș pînă în 
Boemia, au trecut 12 masive mun
toase în condițiile unei ierni vi
trege prin regiuni puțin populate, 
au forțat 12 cursuri mari de apă, 
au eliberat 3.778 de localități și 53 
orașe printre care Debrețin, Buda-
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Apărătorul patriei — ghip»IULIA ONIȚA

drul cărora s-au ținut conferințe 
consacrate zilei de 9 Mai.

La Iași adunări festive s-au ți
nut la Direcția regională C.F.R., 
atelierul de reparații auto, fabrica 
„Moldova-tricotaje“, Institutul po
litehnic etc.

Oamenii muncii din întreprin
derile și jnștituțjjle regiunii Su
ceava au participat tn aceste zile 
la întîlniri cu foști participant! la 
războiul antihitlerist. Astfel de 
întîlniri au avut loc la fabrica 
de piele și încălțăminte „Strădu
ința“ din Ițcani, la mina Nepomi- 
ceni din bazinul Domelor. Com
binatul forestier „Bernat Andrei"

avut loc un program artis-

1/ 3îrzriaceste iile numeroși tineri

voi um aul utec/st petue maz
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tomate, combinat cu focul aruncătoarelor de mine, se dezlănțuia 
cu rapiditate la orice mișcare a pandurilor, ceea ce dovedea că

(Agerpres) Ungaria și Fin-

(Urmare din pag. l-a)

riî a 
tic.

In
din regiunea Galați au partici
pat la lucrări de înfrumusețare a 
monumentele ridicate în aminti
rea eroilor din primul război 
mondial ți au îngrijit morminte
le eroilor sovietici căzuți pe pă
mântul patriei noastre în lupta 
împotriva fascismului.

în localitățile din Valea Jiu
lui, la Hunedoara. Teliuc, Calan, 
Simeria, Deva ți în alte orașe 
din regiunea Hunedoara au avut etc> 
loc numeroase manifestări în ca-

încercările u- 
nora de a con
testa revoluția 
noastră se izbesc 
neputincioase de 
realitatea istori
că. Pe bună 
dreptate, autorii 
lucrării sublinia
ză că aportul 
țării noastre la 
războiul anti
hitlerist coincide 
în timp și se in
tegrează în pro
cesul revoluțio
nar început la 
23 August 1944 
și soldat cu in
staurarea regi
mului democrat- 
popular în țara 
noastră. In pri
ma etapă a revo
luției populare, 
locul principal 
— printre sarci
nile antifasciste 
și antiimperia- 
liste — l-a re
prezentat sarcina

a sud-est de localitatea Almaș și cota 415, în 
lanțul munților Tatra, se ridică o creastă împădurită: 
cota 568. Fasciștii își organizaseră aici o adevărată 
fortăreață, pe care o apărau cu îndîrjire. Armamen
tul lor automat era amplasat îndeosebi de-a lungul 
drumului care taie cota în două. Focul armelor au-

fasciștii au observatoare în zona cotei, de unde văd sectorul de 
acțiune al pandurilor.

După ce terminase perioada de instrucție, utecistul Petre Vîșcu 
fu repartizat la Regimentul 2 infanterie. Făcea parte chiar din 
batalionul care se afla în fața acestui important obiectiv, pentru 
cucerirea căruia se dădeau lupte de mai bine de zece zile.

Ataourile batalionului fuseseră însă în mod regulat respinse de 
către fasciști. E drept că de cîteva ori batalionul reușise să treacă 
de jumătatea pantei. Dar de fiecare dată fusese nevoit să se re
plieze spre vechile poziții de plecare de pe malul apusean al pî- 
rîiașului ce trecea pe la sud-vest de cota 568.

Era către sfîrșitul zilei de 12 februarie. Batalionul pornise din 
nou la atac. înaintarea era îngreuiată de terenul accidentat și 
de nămeții de zăpadă. O dată cu căderea nopții, după un urcuș 
de mai multe ceasuri, subunitatea a ajuns în partea de sud a 
cotei, la circa 200 m. de obiectiv. Aici pandurii s-au oprit. în 
fața lor terenul era împînzit cu mine antiinfanterie, iar fasciștii 
dezlănțuiseră un foc ucigător de arme automate, combinat cu un 
puternic baraj de artilerie și aruncătoare de mine.

Grupa din care făcea parte Petre era instalată lîngă un pilc de 
copaci bătrfni, ale căror ramuri desfrunzite completau tristețea 
peisajului. în stìnga și mai jos, brădetul foșnea tainic sub unda 
unei adieri ușoare de vînt. De sus, din înălțimea mută a cerului, 
cădeau necontenit în stoluri fulgi reci de zăpadă.

în noaptea aceea lungă, în timpul pauzelor de foc, nu o dată 
s-a trezit Petre furat de gîndurile care îl purtau în urmă, peste 
munți, peste ani. Cît n-ar fi dat el să le alunge, să se scuture 
de aceste gînduri, să nu-și mai amintească niciodată de amară-

eiunile trecutului I Dar gîndurile acestea îi erau prea adînc în
crustate în suflet și-i răscoleau mereu amintirile. Cu eîte nu-i 
rămăsese datoare copilăria I Și cîte visuri nu-i spulberase lui tre
cutul tragic I

Ca printr-o pîclă încerca să privească viitorul pentru care luptă 
acum. Dar gîndurile îl părăseau îndată ce munții începeau din 
nou să vuiască de explozii.

Atacul fu reluat în zori. Fasciștii trăgeau îndîrjiți cu tot arma
mentul. Dar pandurii asaltau cota prin flăcări și fum hotărîți să 
pună stăpînire pe creștetul ei. Strigătele lor de „ura“ răzbateau 
prin exploziile îngrozitoare. Nu mai era mult pînă la spinarea 
înălțimii. Cuiburile de foc erau asaltate pe rînd cu grenade. 
Mulți dintre panduri au căzut. Dar oamenii erau din ce în ce 
mai îndîrjiți. Unii deși răniți, aruncau grenadele cu ultimele 
puteri.

Petre se afla în fruntea grupei. înainta mereu prin fumul îne- 
căcios al exploziilor. Aruncă cîteva grenadp asupra unui cuib de 
armă automată, care amuți pe loc. își îndemna mereu grupa 
spre creastă :

— După mine, băieți I Inainteee 1 Urmat de restul grupei, în- 
flăcăratul agitator se avînta mereu în salturi repezi, trecînd prin 
barajul ucigător de branduri, fără să tină seama de gloanțele care 
veneau ca o vijelie cu grindină dinspre vîrful cotei, țiuind si
nistru.

— înainte-e-e I Uraaa !!... — se auzi încă odată vocea agita
torului prin infernul ucigător.

Și Petre se năpusti asupra unui cuib de armă automată. Dar 
un proiectil vrăjmaș de brand explodă chiar In fața lui și-l ucise.

A doua zi, la 13 februarie 1945. a fost înmormîntat în cimi
tirul din marginea orășelului Batovțe Cu cîteva zile mai înainte, 
tn piața aceluiași orășel răsunase glasul puternic al acestui tinăr 
înflăcărat. Rostise atunci cuvintele furămîntului sfînt dat poporu
lui, cu voce sonoră și clară :

„..Jur să lupt pînă la ultima picătură de sînge contra nem
ților fasciști care mi-au ttrlt tara în războiul lor nelegiuit“.

Petre Vîșcu și-a respectat întocmai jurămîntuj.



In Argentina

13 anî de îa eliberarea Cehoslovaciei de sub jugul fascismufuî

Helegatia
R. a vizitat

Uniunea Sovietică nu va trimite observatori 
ia experiențele nucleare ale S.U.A.

TELEGRAME

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). 
La 6 mai, I. Gh. Maarer, preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
F.cmîne, împreună cu V. Dumi- 
trescu, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe al Republicii Popu- 
lara Romîne, au plecat cu un 
avion special al Forțelor Aeriene 
Argentiniene în orașul Cordoba. 
Oaspeții romîni au fost însoțiți de 
reprezentanții Forțelor Armate Ar
gentiniene, generalul Francisco 
Vaillamil, contraamiralul Augustin 
Penas și brigadierul aviator Ro- 
berto Garcia Baltar, iar din partea 
ministrului Afacerilor Externe de 
ambasadorul Rieardo Baldrich.

In apropierea orașului Cordoba, 
avionul a fost întîmpinat de un 
grup de 20 avioane militare și es
cortat pină Ia aeroport.

La coborîrea din avion, I. Gh. 
Maurer a fost salutat de guverna
torul provinciei dr. Arturo Or- 
lando Zanichelli, viceguvernatorul 
Angel Reale, vicepreședintele Ca
merei Deputaților Națiunii, dr. 
Enrique Zanni, primarul orașului 
Cordoba, Gilberto Molina, șeful 
garnizoanei de aviație din Cordo
ba, comandorul Alberto Jose Ma
ri a Moreno, directorul Liceului 
Militar, colonelul Francisco Carlos 
Day, miniștri ai guvernului pro
vinciei și alte autorități locale.

După trecerea în revistă a com
paniei de onoare, delegația romî
nă a făcut o vizită guvernului pro
vinciei. In onoarea oaspeților, gu
vernul corâobez a oferit un ban
chet în saloanele hotelului Crillon,

la care au participat reprezentanți 
ai autorităților locale și membri ai 
Congresului Național.

Printr-un decret special, I. Gh, 
Maurer a fost declarat oaspete de 
onoare al Cordobei.

In după amiaza aceleiași zile, 
oaspeții romîni însoțiți de guver
nator au vizitat monumentele cul
turale ale orașului. Delegația 
R.P.R. a vizitat de asemenea, Uni
versitatea din Cordoba, una dintre 
cele mai vechi universități din 
America Latină, unde a fost întîm- 
pinată de rectorul universității, dr. 
Pedro Leon, decanii facultăților, 
membri ai corpului didactic și de 
un mare număr de studenți. Dr. 
Pedro Leon, rectorul universității 
din Cordoba a salutat pe preșe
dintele Maurer și și-a exprimat 
dorința ca schimburile culturale 
dintre cele două țări să capete o 
mai mare extindere. După ce a 
mulțumit pentru primirea căldu
roasă, I. Gh. Maurer a răspuns la 
întrebările studenților, care s-au 
interesat de viața studențească din 
Romînia, de organizarea învăță- 
mîntului superior și de unele pro
bleme de drept. Răspunsurile date 
au fost primite cu vii aplauze de 
întreaga asistență.

La plecare pe aeroport, oaspeții 
romîni au fost salutați de o com
panie da onoare.

în cursul acestei vizite, delega
ția romînă a fost obiectul unei 
calde manifestări de simpatie și 
cordialitate.

Studenții din Peru 
au strigat iui Nixon : 

„Afara imperialistule 1“
LIMA 8 (Agerpres). — In capi

tala statului Peru, Lima, vicepre
ședintele Nixon a fost primit cu 
mai multă ostilitate decît în țoale 
capitalele din America Latină, vi
zitate anterior. Agenția United 
Presse scrie că ceea ce s-a petre
cut la Lima din cauza sosirii lui 
Nixon a fost „aproape o răscoa
lă".

Lucrurile s-au desfășurat ast
fel : aproximativ 500 de studenți 
au manifestat miercuri seara în 
fața hotelului în care locuiește 
Nixon strigîn-d „Afară, imperia
listule“, „Să plece Nixon“. Poliția 
a încercat să împrăștie demon
strația dar intervenția ei a fost 
împiedicată de o mulțime apre
ciată la mii de persoane.

Poporal ungar cinstește 
memoria ostașilor romîni

ȘTIRI 
din R. P. Polonă

Noi centre 
ale siderurgiei poloneze

în. ultimii ani s-au dezvoltat noi 
centre ale siderurgiei poloneze. 
Astfel micul oraș Lenezica din 
voievodatul Lodz devine o bază 
importantă. în ultimii ani în a- 
ceasta regiune au fost descoperite 
mari zăcăminte de minereu de 
fier, a căror prelucrare a și în
ceput. în noul bazin au fost date 
în exploatare doua mine utilate 
cu cea mai modernă tehnică mi
nieră.

Cea de-a doua mare regiune 
pentru extracția minereului de 
fier din Polonia este regiunea din 
jurul orașului Czestochowa din Si- 
lezia Superioară. în această regiu
ne extracția minereului de fier a 
început pe scară largă în anii pu
terii populare. în prezent aici 
funcționează cinci mine de fier 
date in exploatare în anii de după 
război.

în anii planului pe șase ani în 
R.P. Polonă extracția de minereu 
de fier a crescut de trei ori. In 
actualul cincinal ea va crește de 
două ori în comparație cu 1955.

Pregătiri pentru Tîrgul 
internațional de la Poznan

Anul acesta și-au anunțat par
ticiparea la Tîrgul internațional 
din Poznan, care va avea loc la 
8—22 iunie, un număr de 38 țări. 
Țările socialiste vor fi reprezen
tate de 140 întreprinderi de co
merț exterior și se prevede par
ticiparea unui număr de peste 
1.000 firme și întreprinderi din 
țările capitaliste. La tîrg vor par
ticipa pentru prima dată Cam- 
bodgia, Columbia, Chile, Ecua
dor, Spania, Iran, Japonia, Tur
cia și Sudanul. Și-au anunțat de 
asemenea participarea marile fir
me vest-germane „Westfälische 
Union“, „Krupp“ și „Spilling 
Werke“.

Polonia va expune produse ale 
industriei ușoare, agricole, ali
mentare. Cele mai importante pro
duse expuse vor fi cele ale in
dustriei constructoare de mașini 
grele.

In marea carte a prieteniei 
romîno-maghiare sînt înscrise 
cu litere de aur faptele eroice 
ale ostașilor șl ofițerilor ro- 
mîni care, în urmă cu 13 ani 
și mai bine, cot la cot cu glo
rioasa Armată Sovietică, au 
adus o contribuție de preț la 
eliherarea Ungariei de sub ju
gul fascist.

42.266 de ostași și ofițeri 
romîni au căzut la 
luptele purtate pe teritoriul 
Ungariei. Numai la Budapesta 
peste 10.000 de ostași și ofi
țeri și-au vărsat sîngele pe
cetluind prin moartea lor o 
contribuție de preț a poporului 
romîn la eliberarea capitalei 
Ungariei de sub cotropitorii 
fasciști. Am avut ocazia să 
cunosc nenumărate fapte care 
exprimă emoția și venerația 
cu care poporul frate ungar 
cinstește amintirea celor ple
cați din satele și orașele țării 
noastre să contribuie la elibe
rarea unui popor vecin prieten 
de veacuri.

In orașele și satele ungare 
unde sînt oseminte ale eroilor 
noștri se înalță monumente, 
se ridică plăci comemorative, 
cimitirele se împrejmuiesc cu 
garduri, mormintele sînt îm
podobite cu flori. An de an la 
4 aprilie, sărbătoarea naționa
lă a Ungariei, și la 23 August 
— sărbătoarea noastră națio
nală — autoritățile de partid 
și de stat, organizațiile Fron
tului Național Patriotic, orga
nizațiile tineretului, organiza
țiile rie pionieri, mii de oa
meni ai muncii, tineri și bă- 
trini depun coroane, mii de 
flori, cinstind astfel memoria 
eroilor romîni.

La 11 aprilie 1957 am trăit 
clipe de adîncă emoție, cind 
mii de cetățeni 
Mehkerek din 
s-au adunat la 
lui participînd la dezvelirea 
unui monument al eroilor ro
mini ridicat din propria lor 
inițiativă. Deși o ploaie rece 
de primăvară se revărsa din 
belșug asupra noastră din sti
mă și respect pentru cei că
zuți la datorie nici unul din 
cei prezenți n a părăsit locul 
festivității. In preajma zilei 
de 23 August 1957 aceleași cli
pe de emoție le-am trăit in 
orașele Debrecen, Hajdu Bo-

datorie în

din localitatea 
județul Bekes 
cimitirul satu-

al eroilor ro-

szormeny, Nyrgyhaza, Miskolc 
unde, în cadrul unor festivități 
solemne, au fost depuse zeci 
și zeci de coroane la pietrele 
comemorative înălțate pe 
locurile unde în acest an, in 
preajma celei de a 14-a ani
versări a eliberării țării noas
tre, se vor ridica monumente 
mărețe — simbol al contribu
ției de sînge adusă de fiii po
porului nostru pentru cimen
tarea prieteniei dintre cele 
două popoare.

Și cîte alte fapte nu expri
mă venerația poporului ma
ghiar față de eroii romini. 
Sculptorul Kocsis Andras, lau
reat al premiului Kosuth a 
terminat zilele acestea măre
țul monument ce se va ridica 
în orașul Debrecen pentru 
eliberarea căreia au luptat pa
tru divizii romînești. Dumin’că 
la Teszakecse din județul 
Bq.cs-Kes Kun localitate cu o 
populație de 14.000 locuitori 
se va dezveli un monument. 
In localitatea Megyaszo din 
județul Borsod va fi cinstită 
memoria celor peste 1.600 de 
ostași romîni căzuți la datorie 
pe teritoriul Ungariei, tot prin 
dezvelirea unui monument în
chinat gloriei și eroismului 
fiilor poporului nostru.

Au trecut 13 ani de cînd 
flăcările războiului s-au stins. 
Dar faptele de vitejie, de 
eroism ale ostașilor și ofițe
rilor noștri din cele 15 divizii 
care au luptat pe teritoriul 
Ungariei nu sînt uitate incă 
pe către paznicul cimitirului 
din Hajdu Boszormeny care 
și astăzi mai păstrează scri
sori și fotografii ale ostașilor, 
nici de către sculptorii care se 
întrec în dăruirea unor monu
mente mărețe, nici de către 
ziariștii de la Nyrgyhaza care 
se străduiesc prin articolele 
lor să imortalizeze mărețe 
fapte de voistn ale soldatului 
Eftirriie Croitoru, eroul de la 
Tiszalok, nici de tinerii sau 
bătrinii care depun jerbe de 
flori pe nenumăratele mormin
te și nici de pionierii de la 
Tiszadob care îngrijesc de 
numentul eroilor romîni.

Aceste fapte eroice nu 
uitate de un întreg popor 
cin și prieten pe vecie.

V1RG1L PODRUMAR
Budapesta, mai 1958.
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MOSCOVA 3 (Agerpres). — mică și cu hidrogen. După păre- 
TASS transmite: La Moscova a rea Uniunii Sovietice a accepta 
f" j-x» n-ix . it. acest ]ucru însemna să pă

șești de fapt pe calea încurajării 
politicii cursei înarmărilor nu
cleare și să-ți asumi o răspundere 
considerabilă în fața popoarelor 
pentru astfel de acțiuni.

In încheierea declarației Gu
vernul Sovietic cheamă din nou 
guvernul S.U.A. să asculte de 
glasul rațiunii — să-și revizuia
scă poziția și să renunțe la efec
tuarea de noi experiențe cu arma 
atomică și cu hidrogen.

fost dată publicității declarația 
guvernului sovietic în care se 
spune că acesta nu poate accepta 
propunerea guvernului S.U.A. de 
a trimite oameni de știință și zia
riști sovietici să asiste ca obser
vatori la explozia bombei nuclare 
americane. Uniunea Sovietică nu 
poate să participe și nu acceptă 
să participe la măsuri al căror 
scop este în .contradicție cu pozi
ția principială a Uniunii Sovietice 
care a anunțat încetarea unilate
rală a experiențelor cu arma ato-

Semnarea declarației comune 
polono-bulgare

SOFIA 8 (Agerpres). — La 8 
mai a fost semnată declarația co
mună a delegațiilor Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar și guvernului Republicii 
Populare Bulgaria și a Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și guver
nului Republicii Populare Polo
ne. Declarația a fost semnată din 
partea polonă de Wladyslaw Go
mulka, prim secretar al P.M.U.P. 
și Josef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, iar 
din partea bulgară de Todor Jiv
kov, prim secretar al Comitetului

Central al Partidului Comunist 
Bulgar și Anton Jugov, președin- 

Miniștri altele Consiliului de 
R. P. Bulgaria.

★
A fost semnat de 

protocol cu privire 
rea economică dintre cele două 
țări.

Cu prilejul Încheierii tratative
lor, în Piața 9 Septembrie a avut 
loc un mare miting al prieteniei 
bulgaro-polone. La miting au 
luat cuvîntul T. Jivkov, prim se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, și 
W. Gomulka, prim secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

Comunicatul final
•n • ---- -----------

asemenea un 
la colabora-

al sesiunii N.A.T.O.
COPENHAGA 8 (Agerpres}.— 

La Copenhaga a fost dat publi
cității comunicatul final al sesiu
nii miniștrilor de Externe ai ță
rilor pactului Atlantic. Pus la 
punct cu multă întîrziere, comu
nicatul consacră o bună parte din 
paragrafele sa.le de început „îm
bunătățirii colaborării“ dintre 
cele 15 țări N.A.T.O. și „conso
lidării înțelegerii reciproce“.

In ce privește problema esen
țială a momentului actual aceea 
a organizării cît mai grabnice a 
unei conferințe la nivel înalt care 
să ducă la slăbirea încordării, 
comunicatul reia din nou vechea 
teză a necesității ca o asemenea 
conferință să discute în primul 
rind problema germană care,

după cum s-a mai arătat, nu 
poate constitui obiectul dezbate
rilor unei asemenea conferințe. 
In ce privește problema impor
tantă a dezarmării, și în special 
a încetării cursei înarmărilor ato
mice. comunicatul cere ca în a- 
ceastă privință să se țină seama 
exclusiv de propunerile occiden
tale și propune doar instituirea 
unui control al dezarmărilor și 
unui sistem de detectare a expe
riențelor nucleare.

Comunicatul final al sesiunii 
de la Copenhaga este redactat în 
mod vădit sub presiunea ameri
cană și altor delegații care spri
jină necondiționat poziția obstruc
ționistă a guvernului S.U.A.

Desfășurarea marii greve a muncitorilor 
din transporturile publice londoneze

LONDRA 3 (Agerpres).— Gre
va celor 53.000 muncitori din 
transporturile publice londoneze 
continuă de patru zile. „PE 
STRĂZILE LONDREI, relatează 
corespondentul agenției 
Press. NU SE VEDE ‘ 
SINGUR AUTOBUS.
PAREA LA GREVA 
SUTA LA SUTA“.

In același timp continuă greva 
muncitorilor de la uzinele meta
lurgice „Pressed Steel Cotnpany“ 
din Swindon care cer sporirea 
salariilor. De asemenea se află 
în grevă de peste o săptămînă 
7.00Q muncitori de la uzinele de

United 
NICI UN 
PARTICI- 
ESTE DE

automobile „British Motor Corpo
ration“ din Birmingham și mun
citorii uzinei „Jaguar Cars Limi
ted“ din Covantry.

Agenția Reuter subliniază că 
în sînul guvernului există în pre
zent divergențe în ce privește 
poziția ce trebuie adoptată față 
de revendicările economice ale 
celor aproape 500.000 muncitori 
feroviari. Se știe că sindicatul 
muncitorilor feroviari a anunțat 
că în cazul cînd revendicările cu 
privire la salarii ale feroviarilor 
nu vor fi satisfăcute, aceștia vor 
declara la 18 mai o grevă gene
rală nelimitată.

Criza de guvern din Franța 
continuă

PARIS 8 
după-amiaza 
rul U.D.S.R., 
cinat cu formare^ noului guvern, 
a anunțat că renunță să se pre
zinte la 9 mai în fața Adunării 
Naționale Franceze pentru a cere 
vot de investitură.

Se știe că după eșecul lui Bi
dault (M.R.P.), René Pleven a 
fost însărcinat de președintele 
Republicii, de trei ori la r>nd In 
decursul actualei crize, cu forma
rea noului guvern.

Hotărîrea lui Pleven de a re
nunța pentru a treia oară la for
marea guvernului a fost deter
minată de refuzul partidului ra
dical și radical socialist de a 
participa la guvern. Comitetul de 
conducere al acestui partid. în
trunit joi dimineața sub preși- 
denția lui Edouard Daladier, a 
hotărît să nu participe Ia guver-

(Agerpres). — In 
zilei de 8 mai lide- 
René Pleven, însăr-

nul pe care Pleven îl constituise 
și cu care urma să se prezinte în 
fața Adunării Naționale, deoare
ce nu este de acord cu numirea 
lui André Morrice, liderul radi
calilor de dreapta disidenți, in 
postul de ministru al apărării- 
Se știe că André Morrice este 
partizanul zelos al politicii ul- 
tracolonialiste de intensificare a 
războiului din Algeria.

★
PARIS 8 (Agerpres). — După 

eșuarea celei de-a treia tentative 
a lui Rene Pleven de a forma gu
vernul, președintele Coty a cerut 
în cursul după-amiezii de 8 mai 
pe rind lui Billieres (radical), 
Maurice Fayre (radical) și sena
torului radical Berthouin să pri
mească
guvern. Toți trei au refuzat însă 
această

PARIS. — In Franța s-a înfiin
țat ..Comitetul <le rezistență împo
triva fascismului“. Din comitet fac 
parte scriitorii François Mauriac, 
Jean-Paul Sartre, deputății Pierre 
Cot, Charles Hernii și alții. A fost 
înființat, de asemenea. „Comitetul 
de vigilență antifascistă al mișcă
rii de rezistență“, din care fac 
parte Pierre Villon. Pierre Lebrun, 
Claude Bourdet, Léo Hamon, Da
niel Mayer și alții.

PARIS. — La 8 mal a fost săr
bătorită în Franța cea de-a 13-a 
aniversare a victoriei asupra 
Germaniei hitleriste tn cel de-al 
doilea război mondial. Cu acest 
prilej la Paris, pe Champs Ely- 
sees a avut loc o paradă militară 
la care au asistat președintele Re
publicii Franceze, René Coty, și 
alte persoane oficiale.

NEW YORK. - In cadru! Orga
nizației Națiunilor Unite a luat

sarcina formării noului

sarcină.

ființă miercuri o nonă grupare a 
reprezentanților statelor africane, 
care' va funcționa ca organism 
permanent al recentei conferințe de 
la Aceia.

ATLANTA. - La Atlanta a iz
bucnit o i:revă la fabricile aoarți- 
ntnd societății de avioane Lock- 
heed Aircraft Corp. La miezul 
nopții, aproximativ 4.000 de mem
bri al Asociației Internaționale a 
mecanicilor au refuzat să Intre tn 
schimbul trei în semn de protest 
împotriva sistemului de salarizare 
propus de administrația societății.

ZAPOROJIE. — La 8 mai a so
sit cu avionul la Zaporoiie, venind 
din Soci, Gamal Ăbdel Nasser, 
președintele Republicii Arabe Unite 
și persoanele oare II însoțesc.

Președintele Nasser a fost întîm
pinat de conducători al Ucrainei.

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 
Președintele Republicii Cehoslovace 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia 

Tovarășului V1LIAM S1ROKY 
Președintele Guvernului Republicii Cehoslovace

Praga 
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Cehoslovaca vă 

transmitem dv. și poporului frate cehoslovac cele mai sincere și 
cordiale felicitări.

Poporul romîn urmărește cu viu interes și se bucură din toată 
inima de importantele realizări ale oamenilor muncii din Ceho
slovacia, care sub conducerea Partidului Comunist Cehoslovac con
struiesc cu succes socialismul, obținînd rezultate remarcabile în 
dezvoltarea industriei, cooperativizarea agriculturii și ridicarea ni
velului de trai.

Prietenia tradițională dintre popoarele noastre, care după elibe
rare a cunoscut o deosebită înflorire, se dezvoltă tot mai mult In 
condițiile luptei comune pentru construirea socialismului și apăra
rea păcii, spre binele și progresul țărilor noastre, aducînd un aport 
însemnat la întărirea unității de nezdruncinat a puternicului lagăr 
socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică.

De ziua marii sărbători. în numele oamenilor muncii din Repu
blica Populară Romînă, urăm din toată inima poporului cehoslovac 
noi și mărețe succese în lupta pentru continua înflorire a patriei 
sale socialiste, pentru înțelegerea și colaborarea între state și în
tărirea păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine 
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar 

al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Tovarășului VACLAV DAV1D
Ministru al Afacerilor Externe al R. Cehoslovace

Vă rog să primiți, stimate tov arășe ministru, cu prilejul celei 
. , aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub ocupația fas

cista, cele mai sincere felicitări și urări de succese tot mai mari 
în lupta pentru construirea socia lismului și pentru asigurarea unei 
păci trainice în lume.

AVRAM BUNACIU
ministru al Afacerilor Externe al R.P.R,

împreună
Am avut fericitul prilej să con. 

duc un grup de specialiști montori 
trimis pentru executarea unor iu. 
crări de montaj în țara prietenă. 
Republica Populară Romînă. Știam 
că pentru un timp vom lucra pe 
șantierul unei mari hidrocentrale, 
hidrocentrala ..V. I. l.enln“ de la 
Bicaz. Mai stăruie și acum tn 
mintea noastră puternica impresie 
pe care ne-a produs-o această a- 
devărată cetate a luminii. Cu toa. 
te că nu ne cunoșteam personal, 
rm fost primiți de către construc
torii romîni ca niște prieteni care 
se cunoșteau de cînd lumea. Ati
tudinea tineretului față de mun
că. elanul cu care muncește, ati
tudinea sa morală precum șl ni
velul ridicat a! cunoștințelor sale 
tehnice ne-au impresionat tn mod 
deosebit.

Grupul nostru de specialiști 
montori lucrează la montajul con
ductelor forțate, la montajul dis
tribuitorului. la blindajul tunelu
lui. 1« montajul castelului de apă 
șl al conductelor de evacuare de 
la baraj. Cu muncitorii șl Ingi
nerii romîni de la montaj lucrăm 
tntr-o colaborare frățească, tntr-un 
spirit de trainică tovărășie.

In ceea ce ne privește, ne an. 
gajăm ca împreună cu muncitorii, 
tehnicienii și inginerii romîni, să 
executăm lucrările de montaj în 
așa fel înctt planul să fie tndepli- 
nit Ia toate lucrările.

Dorim sincer să fim alei, atunci 
cînd hidrocentrala „V. I. Lenin“ 
de la Bicaz va Intra în funcțiune. 
Evenimentul acesta ne va bucura 
foarte mult. Nu-I vom socoti nu
mai ca un mare succes al poporu
lui romîn, ci oa pe o realizare de 
seamă a lumff care construiește 
’socialismul..

ANTONIN BLAHUT 
șeful grupului de specialiști 

montori cehoslovaci care lucrează 
pe șantierul hidrocentralei 
„V. I. Lenin" — Bicaz

Noul cartier muncitoresc „POR UBA» din Ostrawa, în timpul construcfieî.

ritmurilor revoluționare
Străvechiul oraș morav Ostrawa, 
devenit în anii puterii populare

un oraș al ritmurilor revoluționare 
în cea mai largă accepțiune. în' 
temeiat în anul 1250, i-au trebuit 
șapte secole ca să adune laolaltă 
120.000 suflete, pentru ca apoi în 
zece ani de putere populară să-și 
dubleze populația. Aritmetică 
nouă, socialistă : șapte secole de 
dezvoltare feudală și burgheză 
sînt egale cu un deceniu de dez
voltare socialistă.

Ostrawa ar putea fi numită iz
vorul forței vitale al economiei 
Cehoslovace : ea produce 80 la 
sută din cărbunele brun, 95 la 
la sută din cocsul și 85 la sută 
din oțelul necesar țării. Pînă la 
eliberarea Cehoslovaciei de sub o- 
cupația hitleristă existau în acest 
oraș Uzinele de fier din Vitkovice, 
veclii (fi» mai bine de un secol, 
lipsite de utilaj modern și în care 
oamenii munceau mult cu brațele. 
Și astăzi, după toate marile îm
bunătățiri aduse procesului de 
producție — ca urmare a naționa
lizării — uzina mai poartă încă 
amprenta tehnicii vechi. Dar au a- 
părut noi și mult mai puternice 
combinate siderurgice. Chiar la 
Ostrawa, in trei ani—1950-1953— 
au fost construite „Noile uzine si
derurgice Iilement Gottwald“. Ne 
putem face ușor o idee despre ni
velul de înzestrare tehnică și des
pre gradul de mecanizare a muncii 
la noul combinat aflînd că aici 
productivitatea muncii este de trei 
ori mai mare decil la vechile uzi
ne din Vitkovice.

Ostrawa, cu peisajul său indus
trial in care predomină furnalele 
înalte, coșurile oțelăriilor și tur
lele de extracție ale minelor im
presionează puternic pe cel ce-o 
vede prima oară, lăsindu-i imagi
nea densă, sintetică a hărniciei și 
a eforturilor creatoare ale poporu
lui frate cehoslovac, constructor al 
socialismului. Dar peisajul nou al 
Ostrawei conține și alte elemente 
nu mai puțin impresionante : car
tiere noi — adevărate orașe cu 
zeci de mii de locuitori — i s-au 
adăugat în acești ani. Străvechiul 
oraș a întinerii nu numai prin 
multele și marile construcții in
dustriale și de locuințe, ci și prin 
vîrsta medie a locuitorilor săi — 
in majoritate tineri — care nu de
pășește în prezent 30 de ani și

mai ales prin impetuoasa partici
pare a tineretului la viața lui. 
Titlul de oraș al tinereții pe care 
i l-am atribuit este inspirat toc
mai de această realitate : partici
parea impresionantă a tineretului 
mobilizat de CSM. (Uniunea Ti
neretului Cehoslovac) la uriașa 
muncă de reconstrucție și dezvol
tare a Ostrawei în anii puterii 
populare, la uriașa muncă ce se 
desfășoară zilnic pentru a da ță
rii mereu mai mult cărbune și 
metal. ,(Noile uzine siderurgice 
Klement Gottwald“, colos indus
trial modern, a fost construit la 
chemarea Partidului Comunist Ce
hoslovac, de 70.000 tineri prin 
muncă voluntară în timp de trei 
ani. Mulți dintre ei lucrează acum 
în uzinele pe care le-au construit. 
De aceea la acest mare combinat 
vîrsta medie a muncitorilor săi 
este de numai 27 ani. Intr-o dis
cuție pe care am avut-o aici cu 
prof. dr. inginer Jan Maly — unul 
dintre conducătorii tehnici supe
riori ai uzinelor — acesta mi-a 
spus că există cea mai directă le
gătură între puternica mișcare a 
inovatorilor din uzină și 
medie a acestui colectiv, 
face foarte receptiv față 
ce este nou și înaintat.

Și ceea ce se petrece în viața 
acestei uzine are loc pe plan mult 
mai larg în viața întregului oraș. 
Voi da două exemple. Din Ostra
wa a pornit acum doi ani o mare 
acțiune — inspirată din experiența 
comsomoliștilor de la celebrele 
uzine sovietice „URALMAȘ“ —

vista 
care-l 

de tot

acțiune denumită „Anul calificării 
tineretului“ care și-a realizat pe 
deplin scopul propus : cuprinde
rea în învățămîntul profesional 
de toate gradele a tuturor tineri
lor muncitori. Iu 1956 numai la 
Vitkovice au absolvit cursurile de 
calificare și de perfecționare pro
fesională 3.500 tineri. In al doilea 
an al acțiunii — 1957 — lozinca 
s-a extins : „Anul creșterii califi
cării tuturor oamenilor muncii“. 
Această acțiune s-a răspindit apoi 
în 167 mari întreprinderi din Ce
hoslovacia ; iar pentru valoroasa 
sa inițiativă organizația raională 
C.S.M.-Vitkovice a fost distinsă cu 
Premiul Orașului Ostrawa.

Cu același succes se desfășoară 
în rîndurile tineretului Ostrawei 
acțiunea milioanelor C.S.M.-isto 
care a pornit din regiunea Banska 
Bistrica, unde fiecare tînăr munci
tor s-a angajat să facă anual eco
nomii în valoare de cel puțin 300 
coroane. în regiunea Ostrawa în 
cursul anului 1957 economiile rea
lizate de brigăzile de tineret s-au 
ridicat la aproape 40 milioane co. 
roane.

Aniversarea a 13 ani de la eli
berarea poporului frate cehoslovac 
găsește entuziastul tineret al Ostra. 
wei în plină luptă și muncă pentru 
și «nai marca înflorire a frumoasei 
sale patrii.

Ostrawa socialistă este pe drept 
cuvint un oraș al tinereții și 
ritmurilor revoluționare.

P. CONSTANTINESCU

Congresul Uniunii Studenților din Vietnam
HANOI 8 (Agerpres). — La 

7 mai la Hanoi și-a încheiat lu
crările cel de-al doilea Congres 
al Uniunii studenților din Viet
nam, care a durat trei zile.

La ședința de închidere a Con
gresului a luat cuvîntul Ho Șl 
Min, președintele R. D. Vietnam, 
care a fost întîmpinat cu căldură 
de către delegați,

al

Delegații la Congres au adop
tat o rezoluție în care salută ho
tărîrea celei de-a 8-a sesiuni a 
Adunării Naționale a R. D. Viet
nam, care a trasat programul 
construirii socialismului în Viet
namul de nord. Rezoluția cheamă 
întregul tineret să-și aducă apor
tul la realizarea acestui program.
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