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• Ședința festivă de la Moscova 

consacrată celei de-a 20-a ani
versări a victoriei asupra Ger
maniei fasciste.

• A XX-a aniversare a eliberării 
Cehoslovaciei — Ședința festivă 
de la Prag-a.
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• A 20-a aniversare a eliberării 

poporului german. — Parada mi
litară de la Berlin.

• Parada militară de la Paris.
• încheierea sesiunii Comisiei e- 

conomice O.N.U. pentru Europa.

ZIUA VICTORIEI Șl A INDEPENDENTEI 
A ROMÂNIEIDE STAT

In înfîmpînarea 
Congresului al IV-lea al P.M.R.

aniversează 
evenimente 

deosebită

Astăzi, 9 Mai, 
oamenii muncii 
din patria noas
tră 
două 
de o
însemnătate isto
rică : împlinirea 
a două decenii 
de la marea vic

torie asupra Germaniei fasciste și 
88 de ani de la proclamarea indepen
denței de stat a României.

Proclamarea la 9 mai 1877 a in
dependenței de stat a României este 
rezultatul năzuințelor și al luptelor 
duse de-a lungul secolelor de popo
rul nostru pentru scuturarea jugului 
otoman, pentru independența patriei. 
Cucerirea independenței naționale — 
eveniment de mare importanță pentru 
dezvoltarea României moderne — a 
creat condiții mai bune dezvoltării 
economice a țării, desfășurării luptei 
maselor populare pentru eliberarea so
cială, pentru desăvîrșirea unității na
ționale a României. Proclamarea in
dependenței a avut un puternic ecou 
în rîndul maselor populare din Tran
silvania, contribuind la intensificarea 
mișcării de eliberare a românilor de 
sub jugui imperiului austro-ungar.

Masele populare nu și-au putut în
să vedea împlinite năzuințele pentru 
care au luptat în 1877-78, deoarece 
clasele dominante în frunte cu mo
narhia- au' folosit independență pen- 
Iru a-și întări pozițiile lor economice 
și politice. Lupta muncitorimii și ță
rănimii împotriva asupritorilor a fost 
ridicată pe o treaptă nouă o dată cu 
crearea Partidului Comunist Român, 
căruia i-a revenit misiunea istorică 
de a conduce ia victoria deplină lup
ta poporului nostru pentru eliberarea 
de orice exploatare și asuprire, pen
tru lichidarea dependenței față de 
puterile imperialiste străine. Cu deo
sebită tărie morală, comuniștii au 
desfășurat o muncă neobosită pentru 
mobilizarea forțelor patriotice ale 
țării în apărarea independenței și 
si ranității patriei. Partidul comu- 
rhet a chemat masele la luptă ho- 
tărîtă împotriva politicii de trădare 

I йі festive шіпаіе Zilei vidoriei 
La Petri la

* La Școala medie din Petrila a avut 
loc ieri o adunare festivă consacrată 
celei de-a XX-a aniversări a Zilei 
victoriei. Cu acest prilej, tovarășul 
maior Corcoz Istudor a expus în 
fața elevilor și profesorilor conferin
ța „9 Mai, Ziua victoriei asupra Ger
maniei fasciste și a cuceririi indepen
denței de stat a României". ,

națională dusă de vîrfurile reacționare 
ale claselor dominante care au în
feudat țara Germaniei hitleriste, au 
acceptat sfîrtecarea țării prin odiosul 
dictat de la Vlena din 1940 și au in
staurat dictatura fascistă.

Cu neasemuită tărie a militat Parti
dul Comunist Român pentru organi
zarea și conducerea forțelor patrio
tice ale țării în lupta împotriva ocu- 
panților hitleriști și a slugilor lor din 
țară, pentru scoaterea României din 
războiul hitlerist și alăturarea ei 
statelor care au luptat împotriva Ger
maniei fasciste. Această luptă a fost 
încununată de victoria insurecției 
armate din august 1944 organizată 
și condusă de Partidul Comunist Ro
mân, In memorabila zi de 23 Au
gust 1944, dictatura, militaro-fascistă 
a fost răsturnată, România s-a ală
turat coaliției antihitleriste și întrea
ga Armată română a pornit lupta 
împotriva Germaniei naziste. In cî- 
teva zile, formațiunile patriotice și 
unitățile Armatei române au curățat 
Capitală și împrejurimile de hitleriști 
iar pînă la 31 august au fost zdro
bite toate rezistențele hitleriste din 
partea centrală, de sud, sud-est și 
sud-vest a țării. In zilele de 30-31 
august, marile unități sovietice care 
se deplasau spre sud au fost primite 
cu căldură de populația Bucureștiu- 
Iui.

Luptînd umăr la umăr, ostași ro
mâni și sovietici ău zdrob'it trupele 
hitleriste-horthyste din partea de nord- 
vest a țării, eliberînd la 25 octom
brie 1944 ultimele localități ale te- 
riloriului național. Partea de nord 
a Transilvaniei a revenit în hot irele 
firești ale României.

Sfîrșitul victorios al războiului îm
potriva Germaniei hitleriste, a găsit 
Armata română dincolo de hotarele 
țării unde a participat — alături de 
eroica Armată sovietică — la elibe
rarea Ungariei și Cehoslovaciei. Ro
mânia a participat cu tot potențialul 
său militar și economic, alături de 
coaliția antihitleristă, Ia făurirea vic
toriei asupra Germaniei naziste. Pier-

(Continuare in pag. 3-a)

La Vulcan
O reușită adunare festivă închinată 

zilei de 9 Mai a avut loc ieri după- 
amiază în sala clubului muncitoresc 
din orașul Vulcan, unde au participat 
peste 200 de oameni ai muncii — mi
neri, constructori, preparatori, gospo
dine.

O adunare festivă asemănătoare s-a 
organizat și la Școala medie din 
localitate.

Studenți din anul IV topografie 
de la Institutul de mine Petroșani 
la o oră de aplicații practice.

Consfătuire pe tema 
epurării apelor 
reziduale industriale

In sala clubului C.C.V.J. din Pe
troșani s-au desfășurat timp de două 
zile lucrările unei consfătuiri pe țară 
cu tema: „Epurarea apelor reziduale 
industriale".

Au participat specialiști din Ministe
rul Minelor și Energiei Electrice, 
1CEMIN, Comitetul de stat al ape
lor, delegați ai unor trusturi minie
re din țară, ai T. C. Paroșeni și ai 
Combinatului chimic din Ctaiova.

In prima parte a consfătuirii au 
fost prezentate mai multe comuni
cări și studii privind epurarea ape
lor reziduale de la preparațiile din 
Valea Jiului, „Instalațiile de eva
cuare hidraulică a zgurei și cenușei 
de la I.C.T. Paroșeni", „Analiza si
tuației instalațiilor de decantare a 
sterilului din cadrul unităților Trus
tului minier Baia Mare și din alte 
unități similare din țară".

Participanții au vizitat instalațiile 
de epurare a apelor reziduale de la 
prepărațiile din Petrila, Corcești, 
Lupeni și de la I.C.T. Paroșeni.

Vedere din car
tierul întinerit Bra- 
ia din Lupeni.

Angajamente sporite
La I.P.I.P. Livezeni a avut loc re

cent o consfătuire de producție în 
care s-au analizat măsurile ce tre
buie luate pentru realizarea planului 
de producție pe luna mai. Cu acest 
prilej, numeroși șefi de echipe și-au 
luat noi angajamente în cinstea ce
lui de-al IV-lea Congres al P.M.R. 
Printre alții, comunistul Tomescu 
Oprea și-a luat angajamentul ca îm
preună cu echipa de reparații pe 
care o conduce să economisească pie
se de schimb în valoare de 2 000 lei. 
S-a stabilit totodată ca, întregul co
lectiv să depășească planul lunar cu 
1,8 la sută.

liniile la prepararea 
tlrtaoliii

Colectivul preparației Petrila a 
obținut succese de seamă în îm
bunătățirea calității cărbunelui 
livrat de exploatările miniere. De 
la' începptul anului, aici s-au spă
lat și preparat peste sarcinile de 
plan mai mult de 10 000 tone de 
cărbune, recuperarea a fost îmbu
nătățită cu 0,8 puncte iar conținu

Brigada condusă de minerul Diaconescu Dumitru de la sectorul VIII 
investiții al minei Vulcan își depășește lună de lună sarcinile în proporție 
de 15-16 la sută.

Fotografia înfățișează trei oameni din brigadă.

Forța vie a șantierului
■ Un etaj pe săpfămînă ■ Interviu de cinci minute cu viito
rul в Cu Rebreanu și Jules Verne fa etajul II ■ Drumurile 

se unesc în ziduri
Șantierul de la Liseze ni 

a intrat in primăvară „cu 
toată forța la mașini". Pe 
unde trec oamenii, cresc 
zidurile. Apoi rămln in ur
mă bucurii cotidiene pen
tru noi. Cresc și alte zi
duri din solul îmbibat la 
saturație cu apă. Dar apa 
e izgonită și pămîntul cu
noaște îmbrățișarea pietrei 
și a asfaltului. Așa crește 
cartierul. Un etaj pe săptă- 
iriînă a ajuns aici o deviză 
a fiecărei brigăzi de zidaA. 
O astfel de brigadă e cea 
condusă de Arșoi Anghel 
de la blocul G 3. Mulți nu 
se mulțumesc cu deviza. 
Ii forțează limitele și ajung 
la un etaj și jumătate pe 
săpțămină. Una din aceste 
brigăzi ■ este cea condusă 
de Galigher Ștefan de la 
blocul F 4. In ce constă 
forța aceasta de a învinge

timpul ? In mîinile și în 
mintea oamenilor, în dorin
ța lor de trainic și frumos. 
Fiecare din membrii celor 
două brigăzi sînt munci
tori harnici. Să-i cunoaștem 
pe cițiva dintre ei, cei fiare 
dau tonul hărniciei, în tot 
ceea ce are mai prețios 
brigada.

Galigher Ștefan lucrează 
pe șantierele din Petroșani 
de 12 ani. E un fel de 
carte vie a brigăzii. Știe 
că Petruș Gavrilă a ajuns 
un muncitor bun dintr-un 
om dezorientat. Transfor
marea acestuia se dato- 
rește colectivului și șefului 
de brigadă. Altul — Pali 
luliu — trece printr-un mo
ment de cumpănă. De aceea, 
colectivul veghează asupra 
lui. Un muncitor bun NU 
TREBUIE să se transfor
me intr-un om fără busolă.

tul de cenușă din cărbune a fost 
redus față de norma planificată, 
cu 1,4 puncte. In același timp, sec
ția brichetaj a produs peste plan 
2100 tone de cărbune brichetat.

Prin reducerea cheltuielilor de 
producție, preparatorii petrileni au 
obținut economii suplimentare Ia 
prețul de cost care se ridică la 
peste 200 000 lei.

Pe urafitul ішшііі
In întîmp'inarea celui de-al IV- 

lea Congres al partidului, sondorii 
de la I. E. Uricani s-au angajat 
să foreze peste sarcinile de plan 
140 metri fizici de sondă și să e- 
conomisească la prețul de cost su
ma . de 65 000 lei. Rezultatele ob
ținute pînă în prezent garantează 
că aceste cifre vor fi realizate și 
depășite. Sporind de la o zi la alta 
productivitatea muncii. brigăzile 
de sondori conduse de Jerca A- 
drian, Ionescu Aristide. Săndula- 
che Tache și Ștefănoiu Grigore 
au înregistrat pînă acum pe gra
ficul întrecerii socialiste depășiri 
cuprinse între 8—40 la sută. Ase
menea depășiri sînt obținute și de 
alte brigăzi.

Și Arșoi cunoaște „cite 
ceva" din viața oamenilor 
săi. Știe că lui Bărbuică 
Ion ii plac filmele și tea
trul. iubește meseria de zi
dar. De aceea îl ajută să 
se perfecționeze mereu. 
Știe, de asemenea, că A- 
vram Augustin e orfan de 
ambii părinți și caută în
totdeauna să-l facă să sim
tă că are o familie: colec
tivul brigăzii; că Miroiu 
Grigore și Niculescu Marin 
sini elevi seraliști în clasa 
a XI-а a Școlii medii din 
Petroșani și învață bine. 
„Cite ceva" înseamnă a- 
proape totul despre fiecare. 
Asta îl ajută să se facă 
înțeles în toate situațiile 
pentru că și el ii înțelege 
și ii ajută pe alții.

I. CIOCI.El

(Continuare în pag 3-a)



2 STEAGUL R<așe

A 20-a aniversare a victoriei asupra Germaniei naziste
PARTICIPAREA ROMÂNIEI 
LA RĂZBOIUL ANTIHITLERIST

La victoria asupra Germaniei hitle- 
riste, România și-a adus partea ei 
de contribuție.

Intrarea României în războiul anti
hitlerist a avut toc o dată cu insu
recția armată antifascistă, începută 
la 23 august >944, inițiată, organi
zată și condusă de Partidul Comu
nist Român.

După arestarea Ini Antonescu și a 
celorlalți membri ai guvernului, în 
după-amîaza zilei de 23 august uni
tățile militare române și formațiunile 
de luptă patriotice au ocupat prin
cipalele instituții din capitală și att 
blocat obiectivele germane, trecând 
la dezarmarea hitleriștilor. După 
trei zile de lupte cTîneene, pînă în 
seara zilei de 26 august, forțele in
surecționale române au curățat ca
pitala de bifleriști, iar pînă la 28 au
gust au încercuit și zdrobit puterni
ca grupare germană de Ia nord de 
București.

Cele mai importante grupări ger
mane din Valea Prahovei, principala 
zonă petrolieră a țării, au fost în- 
frînte și dezarmate de forțele române 
pînă Ia 29 august.

Pînă la 31 august, forțele insurer- 
țtonale române au terminat Itch’da-

Mllitari români ta timpul iuptelor pentru eliberarea părții de nord-vest 
• țârii de sub ocupația trupelor hitleriste și itarthvste (stampă după o fo
tografie).

SÂ ȚINĂ
Trecuse moi bine de o oră de 
л ciad llie Racoșa, cu vocea lui 

domoală și caldă, povestea, copiilor.
...Intr-o dimineață am fost chemat 

la batalion Eram obosit că tocmai 
atuncea venisem dintr-o misiune. La 
vreo 5 km se ajla soiul nosf. Gindul 
îmi era la ai mei...

Comandantul batalionului m-a che
mat in cazemată fi mi-a spus:

— llie tu ești de prin partea le- 
ctdtti. Cunbști fiecare sat, fiecare ca
să, fiecare cărare. Trebuie să ideci 
in cercetare. Avem nevoie urgent de 
informații precise in legătură cu dis
pozitivul de luptă al inamicului...

In timp ce-mi vorbea, la tisa ca
zematei se auziră glasuri,

-- Nu se poate, moșule. Coirtân- 
dantul e ocupat.

— Și ce-i dacă e ocupat ? Eu am 
treabă cu gheneralul, secrete milita
re, înțăiegi ?

/Comandantul batalionului se a- 
propie îneet de ușă și o des

chise. In prag apăru, cine credeți, 
badea Ion luntrașul.

— Се-i beiul, moșulică? — i se 
adresă comandantul.

— Vreau cu domnul gheneral — 
spuse el înțepat.

Intre timp mă zări pe mine. Mă 
privi citeva momente:

— Ia, bată-te să te bată, măi llie.
Ai ajuns și tu aici, să lupți în sa
tul tău. Spune-le tu la colanele astea 
cine-s eu și pune o vorbă ca să ar 
juug la gheneral. 

rea și capturarea trupelor hitleriste 
din zonele centrale și de sud ale ță
rii (Muntenia, Dobrogea, Oltenia, 
sudul Transilvaniei și Banat). In a- 
celași timp au fost luați prizonieri 
peste 50000 <fe oameni dintre care 
14 generali și circa 1 400 ofițeri.

☆

Concomitent cu luptele insurecțio
nale, trupele române din Transilva
nia, Banat și de pe Dunăre au rea
lizat tin Ronț de apărare pentru a 
împiedica forțele fasciste dm exte
rior să pătrundă în facă.

La 5 septembrie, comandamente 
hifleristo-lKirthyst a început o ofensi
vă în centrul Transilvanie? în 
scopul de a respinge trupele 
române dincolo de Carpații Me
ridionali, de a pune stăpinire pe tre
cători și de a stabili frontul pe lan
țul carpatic. Acționind cu pricepere 
șî vitejie, trupele Armatei 4 române 
au zdrobit această încercare, oprind 
forțele fasciste departe de trecători.

De la 7 septembrie trupele sovie
tice și române au început ofensiva 
pentru eliberarea părții de sud-est a 
Transilvaniei.

Ofensiva generală pentru desăvîrșl-

MINTE...
— Da, care-i baiul, bade Ioane ?
Se apropie de mine și imi șopti la 

ureche.
— li vorba despre iriți. M-au 

prins la luntre și m-au trimis să...

I -am raportat comandantului,
* apoi l-am luat de braț pe ba

dea Ion și am intrat in cazemată, 
lată ce ne-a povestit.

— „Aseară s-au mai potolit un 
pic tunurile. M-am gindit să mai ies 
din colibă că mi s-a urit. Am trecut 
apoi cu luntrea și am intrat în berc. 
Numa ce aud odată „Halit!". Io mă 
fac că nu aud și 
Imi văd. de treburi. 
Iară strigă. Io ni
mic. M-am trezit 
aruncat la pămlnt 
și. mi-o pus țeava 
puștii in ceafă. Drept să-ți spun, 
m-a cam luat cu frică. Dar numai 
ce aud o vorbă românească. „Ești 
spion, hai?". Eu tac. Unu mă lo
vește că patul puștii în șale de și-a- 
cama mă doare. Ala. care știa pe 
românește, s-a apropiat și mi-a zis 
cu voce tare: „Unde-i armata voa
stră, unde-s tunurile Dar eu ii 
răspund: Nu știu. N-am fost in sat 
de cind a început potopul ăsta. „Mo
șule tu faci pe prostul! Avem noi ac 
de cojocul tău”. M-au legat fidileș 
și m-or aruncat iar la pămlnt. Au 
aprins ghiufele și m-au ars la un
ghiile de la miini. Dar eu nimic, ge
meam numai de durere. Or văzut că 
nu ies la socoteală cu mine, s-au în- 
fries ceva, apoi m-au luat cu vorbă 
baril. Mi-au «pts si md Лк bi sat 

Povestire

rea eliberării României a început la 
6 octombrie 1944 în cadrul opera
ției de Ia Debrețin. In luptele de Іа 
vest de munții Apuseni, două divizii 
române împreună cu mari unități 
sovietice, au eliberat la 12 octombrie 
Oradea. In Podișul Transilva
niei Armata 4 română, rupînd re
zistențele inamice, a contribuit la 
eliberarea orașului Cluj, a forțat 
riul Someșul Mic, a străbătut mun
ții Mezeș și Făget și a ieșit în Cîm- 
pia Tisei superioare. La 26 octombrie 
1944, au fost eliberate orașele Cărei 
și Satu Mare. Prin aceasta s-a de

săvârșit eliberarea întregului teritoriu 
al țării.

Ut

Continuind lupta pe teritoriul Un
gariei, umăr la tusăr cu Armata so
vietică, Armada română a luat parte 
activă la zdrobirea forțelor fasciste 
din estul acestei țări.

Ulterior, trupele române au luptat 
în cadrul operației de la Budapesta. 
Corpul 7 Armată română a dus, a- 
lături de trupele sovietice, lupte 
crfacene pentru eliberarea Buda
pestei. Armata 4-a și alte mari uni
tăți române au luptat în acest timp 
în nord-estul Ungariei, zdrobind a- 
părarea inamicului din Munții He- 
gyalja, Вйкк și Matra.

☆
Ultima etapă a participării Arma

tei române în Cehoslovacia a începui 
la 18 decembrie 1944 prin ruperea 
zonei fortificate de la frontiera un- 
garo-cehoslovacă. In perioada ianua- 
rie-aprilie 1945, ducîrid lupte conti
nue. într-tm teren muntos, greu ac
cesibil, iar în cea mai mare parte a 
timpului, de ger cumplit și zăpezi 
abundente, luptătorii Armatei 4 ro
mâne au înfrînt pas cu pas rezisten- 

■ țele tnamicuîui, au încercuit și zdro
bit o grupare fascistă ia RoznaVa, 
au străbătut prin lupte Munții Tatra 
Mică, Metalicii Slovaci, Fatra Mare 
și Fatra Alică și ан. eliberat nume
roase localități.

Incepînd de la 6 mai. cele două 
armate române, regrupate în zona 
Brno. au înaintat pe direcția Praga, 
desfășurînd acțiuni de luptă pînă la 
12 mai 1945, cînd au nimicit ulti
mele focare de rezistență hitlcrisfă 
din zona Tor și au ajuns pînă la a- 
proximatîv 100 km sud-est de capi
tala Cehoslovaciei.

să trag cu ochiul unde-i armata și 
tunurile și să mă duc să le spun. 
Au .zis că imi dă două vaci cu lapte, 
patru oi și ceva bănuți. Am venit să 
vă spun. Trebuie să le dau răspuns, 
un răspuns să-l țină minte pe Ion 
luntrașul".

Comandantul de batalion s-a uitat 
la mine 'întrebător.

— Vă îndoiți de vorba unui bă- 
trin ? — spuse badea Ion supărat. 
Credeți că eu îi am la suflet pe nemți ? 
li cunosc din primul război mondial. 
Oare nu am luptai ea la Mărășești 
și Oiiuz ? 1 Cine i-a pus pe fugă, ha ? 
Și-apoi, măi llie, tu de ce taci ? Nu 
mă cunoști ?

— Bade Ioane — am zis eu, ie 
cunosc că doar ai
cea am crescut și 
dumneata m-ai în
vățat să min lun
trea. Io îi spun 
domnului maior că 

mă duc cu dumneata in cercetare. 
Am încredere.

— No, așa dai Acum imi placi. 
Eos' că le-o coacem noi...

A m plecat seara. Era o întu
necime de rui-ți vedeai mina. 

După ce am trecut pe sub vii, badea 
Ion a tuai-o pe firul Arieșuiui iar eu 
prin grădina popii pînă am ajuns 
in clopotnița bisericii. A început a- 
tunci să tragă artileria nemțească. 
Ai noștri le-au răspuns de undeva 
de lingă Războieni. Cerul s-a lumi
nat de obuze care brăzdau întune
ricul. Mitralierele trăgeau cu gloan
țe trasoare. Vuiau dealurile și văile. 
Spre dimineață, s-ви mai potolit un 
pic. Bercul și podul de Ia cetea fe
rată atu baăluiie în fam negru.

Semnarea capitulării
(Din jurnalul unui corespondent de război) 

de C. SIMONOV
...Ceremonia capitulării, fixată ini

țial pentru ora 2 după-amiază, nu 
începe deci! în cursul serii, lată-i in- 
trînd pe reprezentanții comandamentu
lui aliat... Jukov surfae. La fel și Ted
der, mareșalul britanic al aerului. 
Suride și De Lattre de Tasigny, co
mandantul șef al armatei franceze. 
După ce își surîd reciproc, surîzînd, 
de asemenea, și impasibilul Spaatz 
comandantul șef al aviației strategice 
americane, iau cu toții loc. Fotografii 
și operatorii cinematografiei se dez
lănțuie.

Cînd zgomotul se potolește, Jukov 
se ridică, inaugurînd ceremonia de 
capitulare a armatei germane. Timp 
de vreo 10 minute se rezolvă ches
tiunile de procedură; împuternicirile, 
mandatele din partea guvernelor, ci
tirea documentelor. în mai multe 
limbi. Apoi Jukov se ridică a doua 
oară și, adresîndu-se ofițerilor pos
tați la intrarea în sală, le spune pe 
un ton sec: „Introduceți delegația 
germană".

Ușa se deschide. Intră Keitel, Frie
deburg și Stumpf, urmați de mai 
multi ofițeri germani, aghiotanți, fără 
îndoială. Pentru a ajunge la masa 
care e rezervată, Keitel nu are de 
făcut decît trei pași. Străbate repede 
această distanță, se oprește în fața 
fotoliului din mijloc, apoi, întinzînd 
bastonul de mareșal, face o mișcare 
rapidă înainte și înapoi, reamintin- 
du-ți în mod ciudat de cineva care 
face exerciții eu haltere. Dă puțin la 
o parte fotoliul, se așează și-și pune 
bastonul în față. Friedeburg și 
Stumpf iau și ei loc. Aghiotanții stau 
în picioare în spatele lor. Jukov se 
ridică și ia cuvînful, nu pot 
desluși ce spune. Interpret» traduc. 
Keitel dă afirmativ din cap. Proce
dura decurge normal. Nu-1 părăsesc 
pe Keitel din ochi. Și-a pus mîinile 
înmănușate pe masă. Stumpf pare 
perfect calm. Friedeburg — înlemnit, 
înlemnire care ascunde o totală nă
ruire interioară. La început, Keitel e 
șt el imobil, privind drept în față. 
Apoi, întoarce puțin capul și-1 pri
vește cu atenție pe Jukov. După aceea, 
de mai multe ori la rînd, își piro
nește privirea asupra lui Jukov.

...La masa centrală începe semna
rea documentelor. Semnează Jukov, 
apoi Tedder, Spaatz, și ultimul De 
Lattre de Tassîgny.

In momentul în care ei își pun 
semnătura, chipul lui Keitel devine

Priveam spre Arieș, spre coliba lun
trașului. Deodată, inima începu să 
baiă cu putere. Am văzut luntrea lui 
badea Ion care trecea apa. apoi o 
mogildeață care se îndrepta spre berc. 
După cîiva timp artileria nemților 
începu să bată spre livezile noastre. 
Ai noștri le-au răspuns așa de mo
meală. Ctitd s-au apropiat trupele 
nemților de Arieș artileria noastră, 
din dosul satului, i-a luai ca din 
oală. S-au auzii strigăte de ura din 
mii de piepturi. Mitralierele scuipau 
foc. Nemții, luați din flancul sting, 
s-au zăpăcit cu totul. Unii fugeau 
spre berc, alții spre sal, iar alții 
înapoi. Ai noștri au trecut Arieșul, 
au rupt frontul și au continuat îna
intarea spre dealul cu briu. Mari 
pierderi au avut nemții aici, în satul 
nosf.

f>ind am trecut prin berc, lingă 
un mesteacăn l-am găsit pe 

badea Ion. Piciorul drept ii singera, 
iar pe buze i se prelingea un firicel 
de singe. L-am luat în brațe. Atunci 
își deschise pleoapele și imi spuse 
abia auzit:

— Le-ați venit de hac ?
— Sigur că da, bade Ioane.
— No, așa da t Să țină minte...
L-am dus la postul de prim aju

tor. Medicii l-au îngrijit. Dar a tre
buit să-i taie piciorul drept. A mat 
trăit după război încă vreo doi ani.

De ziua Victoriei coroane și bu
chete de flori acoperă mormintele 
eroilor din satul de pe malul Arie
șuiui. Pe pinira funerară a unui mor- 
mînt stă scris cu litere aurii: „Aici 
se odihnește moș Ion luntrașul din 
Luncani, erou în cri de-al doilea 
război mondial". i

Flaviu IsTKATE j 

înspăimintător la vedere. Așteptind 
să-i vină rîndul la semnat, se ține 
drept și țeapăn. In spatele fotoliului 
său, un ofițer de statură înalta, în 
poziție de drepți, plînge fără ca 
să-i tresară un singur mușchi al feței. 
Keitel rămîne mai departe așezat 
țeapăn de tot apoi strînge pumnii, 
își dă capul tot mai mult pe spate, 
întoreîndu-și mușchii gîtului ca pen
tru a sili pleoapele să rețină lacri
mile ce sînt gata să izbucnească.

In acest ntoment, Jukov se ridică 
șj spune; „Delegația germană este 
invitată să semneze actul de capitu
lare fără condiții".

Keitel se ridică primul. Se îndreap
tă spire capătul mesei, se așează în 
totofiul lăsat gol și semnează cele 
cîteva exemplare ale actului de ca
pitulare.

După el semnează Stumpf și Frie-- 
deburg. Continui să-l observ pa 
Keitel. E așezat eu bustul pe trei 
sferturi în direcția mesei la carp sînt 
așezați aiiații și privind u-i, se ygîu- 

- и ntsta- încordare tacit, /fără 
îndoială in mod inconștient, își'ridică 
nuna dreaptă înmănușată, își apucă 
obrajii căzuți și bărbia și aproape 
că își frămîntă ca pe un aluat fața.

Ultimul din cei trei germani sem
nează actul și revine la locul său. 
Jukov se ridică și spune : „Delegația 
germană poate părăsi sala".

Germanii se ridică. Keitel face cu 
bastonul același gest ca mai înainte, 
se răsucește pe călcîie și iese. Cei
lalți îl urmează. Ușa se închide.

Brusc, tensiunea care se acumu
lase în sală se risipește ca prin far
mec, ca și cum toți încep din nou 
să respire după ce și-au reținut în
delung suflarea. Un imens suspin de 
ușurare. Capitularea a fost semnată, 
războiul a luat sfîrșit.

Prinos 
celor căzufi

Nori negri învăluiau în acei ani 
de groază sfera bătrînului Tera. 
Vulturi de pradă vesteau popoare
lor cataclismul ce batea la poarta 
istoriei. Un suflu fatidic își în
drepta muchia necruțătoare spre 
civilizația milenară a popoareloț- 
Omenirea era amenințată de f > ■ 
mai hidos flagel cunoscut vreodată, 
flagelul zvasticii.

...Peste pădurea umană s-a abă
tut un uragan fără seamăn. Co
paci falnici, încercați, alături de 
semenii lor care-și formau coroană 
pentru prima oară, erau smulși și 
transformați în praf și cenușă.

Acum 20 de ani vrăjmașul a fost 
răpus.

Colbul celor căzuți a făcut ca 
germenele vieții să triumfe peste 
pădurea fumegîndă. Voi, ce ați în
colțit atunci cînd cenușa lor era 
aruncată in cele patru vînturi. nu 
uitați — acum in floarea primă
verii — că ei au fost smulși din 
pămîntul din care voi vă trageți . 
seva, fără să fi văzut vreodată 
soarele.

Acesta să fie prinosul vostru și 
at nostru, al tuturor.

Tiberiu KARPATIAN

Ofițeri români și sovietici coordo
nând în comun planurile de opera
țiune ale marilor unități.



Muguri
Capriciile acestei primăveri ne-au 

privat de minunatul spectacol de 
a vedea soarele de primăvară co- 
cbetînd cu mugurii gata, gata să 
pocnească intr-un evantai de frun
ze ca smaraldul.

Cu toată vitregia naturii, deu
năzi am văzut muguri in plină 
dezvoltare, ce-i adevărat nu în, 
natură liberă ci... în sala de ex
poziție a clubului din Lupeni. Mu
gurii unei activități -rreatoare, ce 
au a cunoscut hibernare în cursul 
iernii, sînt înmănunchiați în expo
ziția personală de pictură și acua
relă a lui Caceu Radu, membru 
al cercului de artă plastică din 
localitate. Inițiativă lăudabilă — 
expoziția este prima de acest fel 
în care își expune lucrările per
sonale cite un artist amator mem
bru al acestui cerc.

Lucrările expuse — prin valoarea 
lor artistică — nu au nevoie de 
prea multă prezentare. Nu același 
lucru insă despre autor. Caceu Ra
du este membru al cercului de artă 
plastică din Lupeni din anul 1963. 
In acel an, fiind absolvent al 
Școlii pedagogice din Timișoara, 

v s-a întors în orașul natal unde 
predă desenul la Școala generală nr. 
3 și Casa pionierului. Pe lîngă ac
tivitatea didactică, Caceu Radu des
fășoară o bogată activitate de 
creație în cadrul cercului, îmbră
țișând o gamă bogată de tehnici 
în arta plastică cum sînt, uleiul, 
acuarela și ceracolorul.

Expoziția deschisă recent consti
tuie prima confruntare între lu
crările autorului și publicul iubitor 
de artă din Lupeni. Exponatele, 
în general poartă amprenta „școlii 
locale*’ în acest domeniu, lucrările 
caracterizîndu-se printr-un stil spe
cific cercului de aici vînd o tehnică 
de notație demnă de relevat. Pentru 
că autorul își înmoaie penelul în- 
tr-una din cele mai bogate sur
se de inspirație — realitatea co
tidiană — temele abordate sînt 
dintre cele mai variate. Această 
varietate a temei, precum și stră
dania de a găsi cea mai adecvată 
tehnică pentru tratarea temei l-au 
făcut, probabil, pe Caceu Radu să 
prezinte în această expoziție în 
egală măsură lucrări în ulei, acua
relă și ceracotor. Tehnica de nota
ție ia lucrările de ulei și ce
racotor este mai evidentă, în timp 
ce acuarelele trădează o timiditate 
specifică începutului în acest gen.

In general, lucrările expuse a- 
testă o tendință spre găsirea unor 
f< >e cît mai apropiate pe linia 
a'Răi plastice contemporane, spre 
o viziune cît mai profundă în tra
tarea temelor specifice Văii Jiu
lui în plină ascensiune economică 
și social-eulturală.

Vizitînd această expoziție, ama
torii de artă plastică notează cu 
plăcere lucrările în ulei „Zîdărița”, 

•- „La fereastră", „Portret de feme
ie”, „La lecție"; acuarelele: „Cap 
de țărancă”, „Funicularul” și lu
crarea în ceracolor „Natură statică”

T. K.

Forfa vie a șantierului
(Urmare din pag. l-a)

Și acum, un interviu de cinci mi
nute cu Niculescu și Miroiu pe tema 
„Ce vreau să fiu":

— Voi termina școala medie și 
mă voi înscrie la facultatea de con
strucții — spune Miroiu. Vreau să 
devin inginer constructor. Să con
tinui meseria pe care am îndrăgit-o. 
Sînt conștient de volumul de muncă 
pe care-l reclamă acest „vreau" al 
meu, dar sini pregătit pentru aceasta.

Celălalt, ' Niculescu e aproape Un 
copil.

— Eu vreau să caut soluții noi 
pentru util și frumos. Să trag citeva 
linii bine gîndite pe hîrtia de calc, 
iar din liniile mele și munca oame
nilor să răsară case noi, cartiere 
noi. moderne. Arhitect, asta vreau 
să fiu.

La etajul 11 al blocului F 4 și-au 
dat întîlnire operele a doi autori 
preferați: Liviu Reoreanu și Jules

Ziua victoriei $i a independentei 
de stat a României

(Urmare din pag. ha)

derile Armatei române r-au ridicat în 
total la aproximativ 168 000 oameni. 
Peste 300 000 de ostași și ofițeri ro
mâni au fost distinși pentru fapte de 
arme cu ordine și medalii românești, 
sovietice și cehoslovace.

In lupta comună împotriva hitle- 
riștilor, pentru triumful nobilei саше 
a libertății popoarelor, a păcii, s-a 
cimentat prietenia și alianța dintre 
poporul român și poporul sovietic, 
irația de arme româno-sovietică. In 
memoria poporului nostru va rămîne 
veșnic vie amintirea eroicelor fapte de 
arme ale ostașilor români șt sovie
tici, a luptătorilor care și-au jertfit 
viața pentru eliberarea patriei lor.

Poporul nostru poartă o adincă re
cunoștință Uniunii Sovietice care, în 
cadrul coaliției antihitleriste, a dus 
povara cea mai grea a luptei armate 
împotriva Germaniei fasciste. Zdjnbfad 
principalele forțe «ie nazismului, glo
rioasa Armată sovietică, însuflețită și 
condusă de P.C.U.S., a sfărîmat ma
șina de război nazistă, determinînd 
soarta războiului, dind aripi luptei 
de eliberare a popoarelor.

Folosind împrejurările prielnice crea, 
te în urma înfrîngerii fascismului, 
masele populare dintr-un șir de țări, 
conduse de forțele progresiste, în 
frunte cu partidele comuniste și mun
citorești, au smuls țările lor din 
lanțul imperialist și au pășit pe 
calea unei vieți noi, libere și inde
pendente. In lume s-a format sistemul 
mondial socialist, care exercită o pu
ternică înrîurire asupra dezvoltării so
ciale contemporane.

In perioada de după insurecția ar
mată și victoria asupra Germaniei 
hitleriste, poporul nostru a obținut,

însemnare

Oameni certați cu disciplina
La Petrila, locatarii blocului E 3 

din cartierul „8 Martie" au de cîtva 
timp un mare necaz. De data aceasta 
nu este vorba nici de lumină;' Bici 
de apă și nici de vreo neglijență a 
constructorilor care să fi lăsat un
deva o lucrare neftoisată complet, ci 
de odihna locatarilor. Vine omul de 
la șut și în loc să se cuice trebuie 
să stea să asculte certurile altora 
Asta nu pentru că ar wea el, ci 
pentru că vrea locatarul Hărăguș 
Romulus. Din te miri ce, se ia la 
harță cu soția și, apoi, ține-o frate 
pînă-n zori. Așa ș-a întîmptat și în 
dimineața zilei de 7 mai, cînd, nea
t’înd probabil ortac de ceartă, s-a 
răzbunat pe scaunele din bucătăria 
apartamentului azvîrlindtt-le în casa 
scărilor de la înălțimea etajului II.

Vecinii <fe apartament și ceilalți 
locatari din blocul E 3 îi întreabă 
pe soții Hărăguș: mi cunosc regu
lile de comportare ce decurg din con
viețuirea socială ? Șî dacă cunosc, 
de ce se „dau în spectacol”, de ce

Verne. S-au întîlnit în pasiunea pen
tru lectură a doi dintre membrii bri
găzii lui Galigher. Unul e Ărhip 
Dumitru, celălalt e Banu Atextmdru. 
„Un tlnăr sfios și liniștit ca o față, 
dar care, la treabă, e gata să spar
gă șl piatra in pumn" — spune 
maistrul Vîrtosu Constantin. „In pau
zele de prînz — ne-a mai amintit 
Galigher — după ce au mincat, cei 
doi se retrag și discută despre cărți 
și filme. Cărțile și le împrumută 
unul altuia. Cînd a venit in .brigadă, 
acum cinci ani, Arhip era muncitor 
necalificat. Acum e zidar de catego
ria a 5-a, adică din cei mai buni".

Se pare că la oamenii aceștia, 
despre care am vorbit, pasiunea pen
tru muncă, literatură, film, teatru 
precum și visurile de viață se îm
bină după niște reguli statornice. 
Zidurile cresc din cărămidă, dra
goste de muncă și visurile oameni
lor. Oameni ca aceștia sini forța vie 
a șantierului. Iar deviza — săptă- 
mîna și eiațul — are o bază solidă 

sub conducerea ințeteaptt a partidu
lui. succese de însemnătate istorică 
In făurirea tutei vieți noi. Înfăptuind 
cu perseverență politica partidului, 
poporul nostru a -transformat Româ
nia într-o țară socialistă în continuu 
progres, cu o economie tot mai com
plexă, cu o cultură înfloritoare puse 
în întregime în slujba creșterii bu
năstării celor ce muncesc.

Aniversarea independenței de stat 
a României și a victoriei asupra 
Germaniei fasciste găsește poporul 
nostru in plin efort creator pentru a 
întimpina cel de-al lV-Jea Congres 
al P.M.R. cu realizări deosebite. În
suflețirea cu care masele largi de 
oameni «i muncii întîmpină Congre
sul partidului își are izvorul to con
vingerea că acest eveniment va 
marca o nouă etapă in înflorirea Ro
mâniei socialiste, în ridicare* ei pe 
culmi tot mai înalte ale progresului 
și civilizației.

Muncind cu entuziasm, sub steagul 
partidului, pentru noi succese în de- 
săvîrșirea construcției socialismului, 
poporul nostru își aduce din plin 
contribuția la întărirea uriașelor forțe 
ale socialismului, democrației ți pă
cii. Transformările care au avut loc 
în lume, după cel de-al doilea război 
mondial, au creat condiții pentru îm
plinirea năzuinței popoarelor de a nu 
mai admite repetarea unei, noi ca
tastrofe mondiale. Unindu-și forțele 
cu celelalte țări socialiste, cu torțele 
păcii și progresului de pretutindeni. 
Republica Populară Română luptă cu 
consecvență pentru zădărnicirea ori
căror acțiuni agresive, pentru dez
voltarea înțelegerii și prieteniei între 
popoare, pentru triumful păcii și pro
gresului în întreaga lume.

tulbură liniștea celorlalți locatari ? 
Este cazul să-și analizeze puțin a- 
titudinea, să-și corecteze comportarea

C. 1ONESCU
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PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
5,06 Concert de dimineață; 5,40 Con
tinuarea concertului de dimineață; 
6,00 Sport; 6,30 Recomandări din 
program; 6,35 Jocuri populare; 6,45 
Salut Vatos de pionier; 7JX) RADIO
JURNAL; 7,30 Sfatul medicului : In 
freținerea tenului; 7,35 Anunțuri, mu
zică; 7,45 In ritm de vals; 8,00 SU
MARUL ZIARULUI „SCÎNTEIA”; 
8,15 Dansuri din operete; 8,30 Suita 
simfonica „tberia" de Albemz; 9,00 
Vechi melodii populare; 9,30 Priete
nii lui Do-Re-Mi; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,30 Formații românești 
de muzică ușoară; HjOO Arii din o- 
perete interpretate de Hiide Gueden; 
ll;30 Melodii populare din diferite 
regiuni ale țării; 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 12,40 Piese corale bărbătești; 
13,00 Din operele lin Donizetti; 13,40 
Sonata pentru flaut și pian de Si
gismund Todufă; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 14,05 Recomandări din 
program; 14,10 „Pe placul tuturor" 
— muzică ușoară; 15.00 „Poemul 
Carpaților" de Alexandru Pașcanii;
15,30 Cântece și jociui populare; 16.00 
RADIOJURNAL Buletin meteorolo
gic; 16,15 „In parc” — muzică u- 
șoară; 16,30 VREAU SA ȘTIU; 17 00 
Arii' din opere; 17,15 Piese inter
pretate de fanfară; 17,30 PE TEME 
INDUSTRIALE : De la proiect ia 
dimensiuni reale; 17,55 Muzică; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 Muzică 
populară cerută de ascultători; 1ЩЮ 
COLOCVIU DESPRE TINERF jc; 
18,50 Varietăți muzicale: 19,40 Reci
tal Elvis Presley; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARA; 20,36 Melodii 
pentru cei care dansează; 21,00 Mu
zică ușoară; 21,20 LIMBA NOA
STRĂ : „Omonime”. Vorbește acad, 
prof. AL Graur; 21,30 Pentru lipi
torii muzicii de operă; 22,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Muzică ușoară, 2SM „вовает-

„Scaramouch®"
Intre 12-16 mai, la cinematogra

ful „7 Noiembrie'' va rula filmul 
„Scaramouche", o coproducție fran- 
co-hispano-italiană. Acțiunea filmului 
se petrece Ia Paris. In fața catedra
lei Notre-Dame carnavalul e în toi. 
Parizienii se amuză de acrobațiile tru
pei de eomedieni a lui Robert La 
Fleur, poreclit Searamoiiche, sosită 
de curînd în oraș. Dar mulțimea e 
nemulțumită pentru că Searamoiiche, 
preferatul ei, lipsește de ia reprezen- 
«■ție.

De aici înainte acțiunea filmului 
se raiftifică în mat multe situații ce 
se succed cu repeziciune și cresc în 
intensitate.

In timp ce poporul îl solicită zgo
motos, Robert La Fleur se află în

.SOȚII ÎN ORAȘ”
Tot îneepînd cu 12 mai, la cinema

tograful „Republica” va rula filmul 
„Soții în oraș”, o producție a stu
diourilor italiene. Filmul reda vacan
ța unor soți, escapadele lor. ,

Despărțiți de soțiile lor, soții își

Fotografia înfățișează o secvență grăitoare din filmai „Soții în oraș".

DE RADIO
mai

tul săptămînii”; 23.52 BULETIN 3E 
ȘTIRI.

PROGRAMUL 11. 730 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Muzică ușoară; 7,45 
Piese instrumentale de compozitori 
români; 8,00 Folclor muzical; 8,30 
Recomandări din program; 8,35 „Me
lodii vieneze” — muzică de estradă; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,30 „în
florești pămînt al bucuriei” — emi
siune de cîntece; 9,45 Muzică ușoa
ră; 10.06 Cîntece și jocuri populare;
10,30 Setecțiuni din opera „Lakmă" 
de Delibes; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,15 Muzică ușoară; 11,30 
Din creația compozitorilor George 
Stephănescu și Ciprian Porumbescu; 
12,00 Arii din opere; 12,15 Valsuri 
interpretate de fanfară; 12,30 Muzică 
populară; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,03 Concert da prînz; 13,30 Un cla
sic al literaturii universale: Gustave 
Flaubert; 14,00 Pagini din operete 
contemporane; 14,30 Recomandări dm 
program; 14,35 Melodii populare; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 
Soliști și orchestre de muzică ușoa
ră; 16,00 Soliști și iormații artistice 
de amatori; 16,30 Cvartetul de coarde

йШ iii рііігші tt
PROGRAMUL I: La orele: 5,00; 

63®; 7,00; 10,00; 12,00; 14,00? lojOQ; 
22.06; 23,52 — buletine de știri, ra
diojurnale, buletine meteorologice;
7,30 Sfatul medicului: durerile ab
dominale; 8,00 Sumarul presei; 16,00 
Radtoracheta pionierilor; 17,15 Dia
log ou ascultătorii; 18,00 Universita
tea tehnică radio — ciclul metalur
gie — construcții de mașini; 19,00 
La microfon : Satira și umorul; 20,00 
Radfogazeta de seară; 21,00 Recital 
Teodora Lucaciu; 21,15 Ediție radio
fonică Tudor Arghezi; La orele: 6,35; 
7,15; 7,35; 9,00 9,25; 10,20; 12,03; 
1230; 1530; 17,00; 17,25; 18,15; 18,31; 
19,45; 29,30; 21,35; 22,45 — muzică 
populară, muzică ușoară și de dans. 

casa doamnei de Poinpigpan, TaVw 
rita regelui și a marchizului de La 
Tour, procurorul regelui. Surprins de 
marchiz, Searamoiiche de abia are 
timp să sară pe fereastră pentru a 
se duce în brațele altei femei, fru
moasa cîrciurnareasă Suzanne. Fu
rios, marchizul îl provoacă la duel. 
Din aeest moment eroul trece pr in
tr-o serie de situații complicate și 
din care, ca de obicei, va ieși în
vingător.

Film de capă și spadă, „Scară* 
mouche". prilejuiește retoiîlnirea spec
tatorii» cu actorii Gerard Barray 
(Searamoiiche), MichCle Girardon 
(Diane), Gianna Maria Canale (Se
zanne) și alții.

trăiesc adevărata lor vacanță, ur- 
mîndu-și visurile, dorința de liber
tate, micile nebunit la care s-au 
gîndit un an întreg și pe care și Ie 
permit abia acum, în imaginile aces
tei comedii cinematografice, presărate 
cu numeroase scene idilice.

ui sol minor de Nicolae Buichu; 17,96 
RADIOJURNAL. Buletin meteoroto- 
gic; 17,15 Muzică ușoară de Richard 
Bartzer; 17,30 Sfatul medicului : în
treținerea tenului; 17,35 Anunțuri, 
reclame, muzică; 18,80 Suiia simfo
nică în trei părți de Dinu Liparti;
18,30 Doine și jocuri populare; 19.60 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,30 Agendă 
teatrală; 19,50 „Festival de muzică 
ușoară Ș+uttgart — 1964”. Ctoia 
orchestra de estradă a Radiotetevi- 
ziunii sud-germane, dirijată de Wihy 
Mattes; 20,30 Noapte bună, copii; 
20,40 Cîntece și jocuri din dropia 
Dunării: 21.00 RADIOJURNAL. Sport: 
21,20 Mari interpret! ai muzicii de 
cameră; 21,41 Și luni seara se dan
sează; 22,24 Opera „Suferințele lui 
Orfeu"; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
23,05 Vă spunem. „Noapte bună” — 
concert de muzică ușoară; 0,52 ВИ- 
LE7IN DE ȘTIRI.

Cinematografe
10 mai

PETROȘANI — 7 NOiEMBRIBs 
O poveste neinventată; REPUBLICA: 
Sărutul; PETRILA: Cerul și mocirla; 
LONEA: Doi în stepă; ANINOASA: 
Cauze drepte; LUPENI — MUNCI
TORESC : Un enoriaș ciudat.

nrtii, narii II ni И65
PROGRAMUL II: La orele: 7,30; 

9.00; 11,00; 13,00; 15,00; 16,20; 17,0®; 
19,00; 21,00; 23,00; 0,52 — buletine 
de știri, radiojurnale, sport; 830 Re
comandări din program; 930 Nat- 
bește Moscova; 11,30 Pe teme in
dustriale; 1430 Recomandări din 
program; 17,30 Sfatul medicului: 
Durerile abdominale; 18,16 Evocare: 
Lucian Blaga; 20,30 Noapte bună, 
copii; 21,35 Oameni de seamă din 
istoria culturii; lbsen; La orele: 
7,45; 8,35; 10,51; 11,55; 13,03; 13,45; 
15,05; 16,00; 17,35; 18,00; 18,30; 19,35; 
20,40; 21,20; 22,00; 23,55 — muzică 
populară, muzică ușoară și de dana; 
23,05 „Concertul săptămină".



4 STEAGUL ROȘU

Ședința festivă de la Moscova consacrată celei de-a 20-a 
aniversări a victoriei asupra Germaniei fasciste

încheierea sesiunii Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa

MOSCOVA 8 (Agerpres).
In Sala Palatului Congreselor din 

Kremlin a avut loc ședința festivă 
consacrată celei de-a 20-a aniversări 
a victoriei asupra permaniei fasciste.

Au luat parte veterani ai celui 
de-al doilea război mondial, mari 
comandanți de oști, muncitori din 
Moscova, oameni de știință și de li
tere. In prezidiu au luat loc condu
cători ai Partidului comunist și ai 
guvernului sovietic, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, Gheorghi Traikov, șefii de
legațiilor sosite din 12 țări la Mos
cova pentru a sărbători cea de-a 
20-a aniversare a victoriei asupra 
Germaniei hitleriste, printre care de
legația de partid și guvernamentală 
a R. P. Române, condusă de tova
rășul Emil Bodnăraș, activiști de 
seamă ai mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, conducătorii

А XX-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei 

Ședința festivă de la Praga
PRAGA 8 (Agerpres).
La Hrad-ul din Praga a avut loc 

la 8 mai ședința festivă a C.G. al 
P.G din Cehoslovacia, C.C. al Fron
tului național, Adunării Naționale și 
guvernului R. S. Cehoslovace, cu 
prilejul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist.

Au luat parte membrii C.C. al 
P.O. din Cehoslovacia, membrii C.C. 
al Frontului național și Adunării 
Naționale, membrii guvernului, re
prezentanți ai oamenilor muncii, ai 
armatei și ai vieții culturale.

La ședință au participat delega
țiile de partid și guvernamentale 
printre care tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Române 
și conducătorii delegațiilor unor par
tide comuniste.

In Prezidiu .au luat loc conducă

A 20-a aniversare a eliberării poporului german

Parada militară de la Berlin
BERLIN 8. Corespondentul Ager

pres, St. Deju, transmite:
Cu ocazia celei de-a 20-a aniver

sări a eliberării poporului german de 
sub fascism, la Berlin, în Piața Marx- 
Engels, a avut loc sîmbătă la amia
ză o mare paradă militară la care 
au participat unități ale Armatei 
Populare Naționale ale R.D.G. și ale 
Armatei sovietice staționate temporar 
pe teritoriul R.D.G. La paradă au 
asistat, conducători de partid și de 
stat ai R.D.G., în frunte cu W. Ul- 
bricht, precum și numeroase delega
ții de peste hotare, printre care și 
delegația R. P. Române, condusă de 
tovarășul Alexandru Drăghici, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, oaspeți străini care se 
află la Berlin și zeci de mii de oa-

Parada militară
PARIS 8. Corespondentul Agerpres, 

Georges Dascal, transmite:
Cu prilejul Zilei victoriei, sîmbătă 

dimineața a avut loc la Paris o pa
radă militară, în prezența președin
telui de Gaulle, a membrilor guver
nului francez și a reprezentanților 
aliaților din cel de-al doilea război 
mondial. R. P. Română a fost re
prezentată prin ambasadorul dr. Vic
tor Dimitriu și atașatul militar, col. 
Gheorghe Nicoară.

Generalul de Gaulle, însoțit de mi
nistrul foștilor combatanți Jean 
Sainteny, a trecut în revistă trupele 
și a depus o coroană de flori la 
Mormîntul Soldatului Necunoscut de 

delegațiilor militare din străinătate.
Ședința a fost deschisă de M. 

Suslov, membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Luind cuvîntul, L. I. Brejnev, 
prim-secretar al С C al P.C.U.S., a 
spus că „sărbătoarea victoriei asupra 
Germaniei hitleriste va rămîne tot
deauna una din zilele cele mai lu
minoase și de neuitat din isteria sta
tului nostru socialist". Noi dăm « 
înaltă apreciere aportului adus de 
alte popoare la lupta de eliberare 
împotriva Germaniei hitleriste, meri
telor aliaților noștri din coaliția anti
fascistă, a spus el. Dar greutatea 
principală a luptei a stat pe umerii 
popoarelor Uniunii Sovietice.

Vorbind despre contribuția adusă 
în cel de-al doilea război mondial 
de popoarele altor țări, L. I. Brejnev 
s-a referit și la importanța insurec
ției armate din România și la parti

torii de partid și de stat cehoslovaci, 
conducătorii delegațiilor de partid și 
guvernamentale și ai delegațiilor 
unor partide comuniste.

Ședința a fost deschisă de B. 
I.astovicka, președintele Adunării Na
ționale a R. S. Cehoslovace.

A luat cuvîntul A. Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace.

Au rostit apoi cuvîntări de salut 
conducătorii delegațiilor de peste 
hotare : N. V, Podgorliîi (U.R.S.S.), 
Edward Ochab (R.P. Polonă), Gaston 
Plissonier (P.C. Francez), Ion Gheor
ghe Maurer (R.P. Română), Armando 
Cossutta (P.C. Italian), Lajos Feher 
(R.P. Ungară), Encio Staikov (R.P. 
Bulgaria), Gerhard Gruneberg (R.D. 
German), Veliko Vlahovici (R.S.F. 
Iugoslavia), Johann Koplenig (P.C. 
din Austria) și conducătorul delega
ției P.C. din Germania.

meni ai muncii din R.D.G.
In timp ce fanfara intona imnul 

de stat, au răsunat 21 de salve de 
tun. General-Iocotenent Wagner, 
comandantul parăzii, a prezentat ra
portul generalului de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării națio
nale al R.D.G. Parada a fost deschi
să de elevii școlilor militare aparți- 
nînd diferitelor arme. Rînd pe rînd 
au defilat prin fața tribunelor unități 
ale Armatei R.D.G. : formații moto
rizate de parașutiști, blindate, ra
chete tactice, unități aleî artileriei, 
ale trupelor de grăniceri și ale apă
rării antiaeriene etc.

A urmat apoi defilarea unor for
mații ale trupelor sovietice. Defila
rea unităților motorizate sovietice 
s a încheiat cu formații speciale de 
rachete de diferite tipuri.

de la Paris
sub Arcul de Triumf. Apoi, s-a des
fășurat parada militară.

După-amiază, Jean Sainteny, mi
nistrul foștilor combatanți, a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
„Franța Combatantă" de la Mont 
Valerien. Detașamente militare au 
defilat apoi în fața „Colinei celor 
împușcați".

Delegații ale foștilor combatanți 
din cele două războaie mondiale, ale 
foștilor deportați și luptătorilor din 
rezistență, au depus coroane la Mor
mîntul Soldatului Necunoscut.

Numeroase manifestări au avut loc 
în majoritatea orașelor și comunelor 
Franței. 

ciparea trupelor române la lupta 
pentru înfrîngerea fascismului.

El a subliniat că de lupta eroică 
a popoarelor din Europa răsăriteană 
sînt legate indisolubil numele unor 
fruntași eminenți ai partidelor co
muniste. printre care Gheorghe 
Gfeeorgftîu-Dej.

U-n adevărat război popular împo- 
Йіѵа oeupanților s-a desfășurat în 
China, sub conducerea Partidului co
munist, în frunte cu Мао Tze-dun.

L. Brejnev a spus că victoria a- 
supra fascismului a constituit înce
putul unor schimbări profunde în 
politica, economia, ideologia mon
dială, în conștiința a milioane de 
oameni.

A avut loc, apoi, ceremonia înmî- 
nării Ordinului I.enin și a medaliei 
„Steaua de aur“, cu care a fost dis
tins orașul-erou Moscova.

Adunarea festivă 
de la Wroclaw

WROCLAW 8. Corespondentul A- 
gerpres, Gh. Gheorghiță, transmite:

Cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a victoriei asupra fascismului și 
a eliberării regiunilor de vest și de 
nord ale R. P. Polone, la 8 mai a 
avut loc la Wroclaw o adunare festi
vă, la care a luat cuvîntul Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez.

La adunare au participat un mare 
număr de locuitori ai Wroclawului 
și delegați ai oamenilor muncii din 
întreaga țară. Au fost, de asemenea, 
prezente delegații sindicale din 12 
țări, printre care și o delegație din 
R. P. Română, ziariști polonezi și 
străini.

ІІІІШІ tio (apitala 
norvegiei

OSLO 8 (Agerpres).
Cu prilejul Zilei victoriei, Stor- 

tingul (Parlamentul norvegian) s-a 
întrunit într-o ședință festivă. Pre
ședintele Stortingului, Nils Langhelle, 
a vorbit despre rolul aliaților în cu
cerirea victoriei asupra fascismului. 
Pe stadionul din Oslo a avut loc un 
miting la care au luat cuvîntul re
gele Olav al V-lea și primul ministru 
Einar Gerhardsen.

FARSA DE
In Rhodesia de sud s-au desfășu

rat vineri așa-numite alegeri parla
mentare — o adevărată farsă electo
rală — organizată de guvernul ra
sist al lui Ian Smith. La aceste „a- 
legeri" au participat numai 11000 
din cei 4 milioane de locuitori afri
cani ai țării. „Majoritatea" au con
stituit-o astfel 100 000 de albi din cei 
200 000 cîji trăiesc în Rhodesia de 
sud. Ca o oglindire a „caracterului 
democratic" al votului de vineri, au
toritățile au decretat încă în primele 
ore ale dimineții starea excepțională 
la Salisbury, iar cartierele africane 
ale orașului au fost înconjurate de 
poliție; același lucru s-a întîmplat, 
de altfel, și în alte orașe. După cum 
era de așteptat, în aceste condiții, 
Frontul Rhodesiei — partidul con
dus de Smith — a cîștigat peste 
două treimi din cele 65 de locuri 
ale viitorului parlament.

Comentatorii sînt de părere că a- 
legerile au fost organizate de fapt, 
cu scopul de a se asigura rasiștilor 
majoritatea necesară pentru a-șl pu
tea întări poziția în legătură cu in-

GENEVA 8. Corespondentul Ager
pres, H. Liman, transmite:

La Geneva s-a încheiat sîmbătă 
cea de a 20-a sesiune a Comisiei e- 
conomice O.N.U. pentru Europa. 
R. P. Română a fost reprezentată la 
această sesiune de o delegație con
dusă de Costin Murgescu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R. 
Delegațiile au adoptat în unanimi
tate „Raportul cu privire la situația 
economică a Europei în anul 1964", 
întocmit de secretariatul comisiei 
precum și programul de lucru al co
misiei pentru 1965—1966. Au fost vo
tate 14 rezoluții dintre care 4 ini
țiate de delegația română : cu privi
re la participarea experților aparți- 
nînd țărilor în curs de dezvoltare la 
călătoriile de studiu organizate de

Sifoalia politica din Rsanhlita Dominicaaă
9 dimii ii nai tonlază

SANTO DOMINGO 8 (Agerpres).
Situația politică din Republica Do

minicană a devenit și mai confuză 
vineri în urma anunțării creării unui 
al doilea „guvern" în afara guver
nului constituționa-list condus de colo
nelul Francisco Caamano. El este 
alcătuit dintr-o juntă militaro-civilă, 
compusă din cinci persoane, avînd 
în frunte pe generalul Antonio Im- 
bert Barrera, și a luat locul juntei 
militare conduse de colonelul Pedro 
Benoit, unul din sprijinitorii forțelor 
de dreapta de la baza aeriană San 
Isidro. Din noua juntă face parte și 
colonelul Benoit, precum și un mem
bru al guvernului din perioada tri
umviratului răsturnat de la putere 
de răscoala de la 24 aprilie.

Noul președinte al juntei militaro- 
civile ar fi fost instalat, după cum

Filipinele vor trimite militari în Vietnamul de sud
MANILA 8 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al guver

nului filipinez a anunțat că în ca
drul unei ședințe a Consiliului con
sultativ pentru afacerile externg, pre
zidată de Diosdado Macapagal, pre

Teritoriul R. D. Vietnam din nou bombardat
HANOI 8 (Agerpres).
La 8 mai, avioane . americane și 

sud-vietnameze au bombardat în re
petate rînduri regiuni populate ale 
provinciilor Nghe An, Quang Binh 
și Thanh Hoa, precum și insula Hon 
Ngu. Șeful misiunii de legătură a 
înaltului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat Co
misiei internaționale de supraveghe

LA SALISBURY
tenția lor de a declara unilateral in
dependența țării.

Partidele și organizațiile care luptă 
pentru interesele reale ale poporului 
și pentru eliberarea acestuia, fiind 
interzise, nu au avut posibilitatea de 
a participa la alegeri, iar liderii 
populației africane — deportați sau

Comentariul zilei

închiși — au adresat apeluri popu
lației pentru a boicota această farsă, 
ce are drept scop înăsprirea asu
pririi.

Opoziția, reprezentată de un sin
gur partid (tot al europenilor) — 
Partidul Rhodesiei — a obținut pu
ține locuri, în special în circumscrip
țiile din regiunile nelocuite de albi.

Gomentînd rezultatele acestor ale
geri, observatorii se întreabă dacă în 
urma „victoriei" obținute, Smith va 
proceda într-adevăr, la modificarea 
constituției pentru a insera preve

comisie; cu privire la studierea ten
dințelor și perspectivelor pieței pro
duselor chimice (coautori Belgia, Fran
ța și Polonia); cu privire Ia coope
rarea economică în cadrul comisiei 
și a anului cooperării internaționale 
(coautori Austria, Bielorusia, Ceho
slovacia, Franța, Polonia și Statele 
Unite) și cu privire la activitățile în 
domeniul dezvoltării industriei în ca
drul rezoluției numărul 1940 a Adu
nării Generale O.N.U. (coautori Au
stria, Cehoslovacia, Iugoslavia și O- 
landa).

Sesiunea comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa s-a desfășurat într-o 
atmosferă de colaborare, ea deschi- 
zînd noi perspective în dezvoltarea 
Relațiilor economice dintre țările 
membre.

relatează agențiile occidentale de 
presă, în cursul unei ceremonii, cu 
participarea unui număr redus de 
persoane, care a avut loc la Palatul 
Congresului din Santo Domingo, si
tuat în afara zonei controlate de 
forțele constituționaliste. Generalul 
Itnbert a făcut o declarație în care 
a pretins că conduce „un guvern de 
reconciliere națională", al cărui scop 
ar fi „reinstaurarea păcii", „obliga
rea tuturor civililor de a preda ar
mele ce le dețin" și „colaborarea cu 
O.S.A.".

U.P.I. menționează că junta a ac
ceptat să includă și cîțiva civili „du
pă ce i-a fost cerut acest lucru de 
diplamați ai O.S.A/“. Potrivit agen
ției „Imberl și Caamano reprezintă 
forțe opuse total în conflictul politic".

ședintele Filipinelor, a fost discutată 
și aprobată cererea Vietnamului de 
sud de a i se trimite un efectiv de 
2 000 de militari și specialiști filipi- 
nezi, pentru a participa la acțiunile 
forțelor militare sud-vietnameze •' л- 
potriva patrioților.

re și control un protest în legătură 
cu noul atac asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, cerînd încetarea tuturor ac
țiunilor agresive și războinice împo
triva acestei țări și respectarea acor
durilor de la Geneva din 1954.

Primele rapoarte arată că unită
țile Armatei populare Vietnameze au 
doborît cinci avioane americane.

deri care să-i permită o eventuală 
acțiune unilaterală. Se știe că imen
sa majoritate a populației țării este 
împotriva independenței în actualele 
condiții. Recent Consiliul de Securi
tate al O.N.U. a cerut Angliei să nu 
acorde independența acestei țări, în 
condițiile în care la putere se află 
minoritatea albă. Autoritățile brita
nice au menționat, la rîndul lor. că 
„nu vor preda prerogativele decîi 
unui guvern care se bucură de spri
jinul majorității populației". Desigur 
că poziția Angliei, care amenință cu 
boicot economic, dar nu întreprinde 
nimic pentru punerea în aplicare a 
rezoluțiilor O.N.U. — afirmînd că 
nu ar avea „competența să abroge 
constituția impusă în 1961“ — poate 
fi și ea discutată. In orice caz, se 
pare că avertismentele guvernului 
britanic — privind ruperea relațiilor 
economice cu Rhodesia în cazul pro
clamării unilaterale a independenței 
— au avut puțină influență asupra 
campaniei electorale și asupra lui 
Smith însuși.

IVAN LUNGU
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