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ZIUA
VICTORIEI

Se împlinesc 25 de ani de alunei. Era, ca și acum, o di
mineața însorită de primăvară. După lunga noapte de cata
clism in care, timp de aproape șapte ani, furtuna dezlăn
țuită de demența fascistă a răscolit întregul glob, soarele a 
strălucit parcă mai puternic, mai luminos ca oricind. Era 
soarele victoriei, soarele păcii care a învăluit cu razele sale 
tămăduitoare globul insingerat. Era triumful luminii asu
pra întunericului, triumful binelui asupra răului, triumful 
păcii asupra războiului.

In acea dimineață strălucitoare de mai, ostașul sovie
tic. infruntind ploaia de gloanțe hitleriste, a înfipt deasupra 
ruinelor fumeginde ale Reichstagului steagul glorios al eli
berării. De-a pururi această imagine va rămine in aminti
rea omenirii ca un simbol al biruinței asupra celui mai în
verșunat dușman al civilizației umane, ca un simbol al 
victoriei.

Poporul român sărbătorește marea aniversare de la 9 
Mai manifestindu-și nu numai bucuria firească pentru un 
eveniment de asemenea proporții dar și cu satisfacția și 
mindria legitimă de a-și fi adus din plin contribuția la ob
ținerea acestei victorii de covirșitoare însemnătate pentru 
destinele omenirii.

In anii de grea încercare, cind acțiunile criminale ale 
Germaniei fasciste au pus in cumpănă existența și ființa 
națională a multor state, poporul romăn. însetat de dorința 
de independență națională, de libertate, democrație și pro
gres, dîndu-și seama de pericolul fascist, s-a unit în jurul 
forțelor demooratice și patriotice conduse de Partidul Co
munist Român întărind rezistența împotriva regimului fas
cist și a războiului hitlerist. înfăptuirea insurecției armate 
de la 23 August 1944 a însemnat nu numai răsturnarea dic
taturii antonesciene, ci și ieșirea României din război și 
alăturarea ei, cu întregul potențial economic și militar, la 
coaliția antihitleristă. Timp de aproape nouă luni, umăr la 
umăr cu trupele sovietice, armata română a luptat pentru 
izgonirea trupelor fasciste de pe teritoriul țării și apoi din
colo de hotarele ei, în marile operații de pe teritoriile Ceho
slovaciei și Ungariei pînă la victoria finală asupra Germa
niei fasciste.

In crîncena încleștare cu dușmanul, militarii români au 
manifestat un eroism de masă care-și avea izvorul în înțe
legerea justeței cauzei pentru care luptau, în hotărirea lor 
nestrămutată de a-și elibera patria și a contribui la înfrin- 
gerea Germaniei naziste.

In războiul antihitlerist, sîngele vărsat în comun de 
vitejii ostași români și sovietici în luptele pentru eliberarea 
întregului teritoriu al patriei noastre și in luptele din Un
garia și Cehoslovacia, pentru triumful nobilei cauze a li
bertății popoarelor și păcii, s-a cimentat prietenia și alianța 
dintre poporul român și poporul sovietic care în anii con
strucției socialiste se dezvoltă pe numeroase planuri.

Aniversind un sfert de Mac de la măreața victorie asu
pra fascismului german, poporul român aduce un omagiu 
fierbinte bravilor fii ai patriei care nu au precupețit ni
mic, nici chiar supremul sacrificiu, pentru eliberarea țării, 
pentru infringereâ fascismului. Faptele lor de vitejie, înaltul 
lor exemplu de .dăruire, devotament și spirit de sacrificiu 
in slujba patriei vor rămine înscrise pentru totdeauna in 
cartea de aur a națiunii române.

Pentru minerii Văii Jiului, pentru toată populația mu
nicipiului nostru aducerea aminte a glorioaselor momente 
ale luptei antifasciste este un prilej de justificată mindrie. 
In condițiile celei mai crîncene terori din partea poliției 
și jandarmeriei, integrindu-se luptei celor mai înaintate 
forțe ale poporului român, minerii s-au opus cu îndirjire 
mașinii de război hitleriste organizind numeroase acțiuni 
de împotrivire, acte de sabotaj și greve. După eliberarea 
țării, însuflețiți de chemarea partidului de a face totul 
pentru sprijinirea frontului, pentru obținerea victoriei, mi
nerii și alături de ei întreaga populație a Văii Jiului și-au 
unit voința intr-un efort suprem in lupta pentru sporirea 
producției de cărbune necesar frontului și refacerii țării și 
pentru infringereâ uneltirilor reacțiunii. Aceste fapte pil
duitoare au ridicat pe o treaptă mai înaltă tradițiile de 
luptă minerești, au evidențiat o dată în plus atașamentul 
profund al minerilor față de cauza clasei muncitoare, față 
de cauza socialismului și păcii.

In sfertul de veac care a trecut de la capitularea ne
condiționată a Germaniei naziste, pe planeta noastră au 
avut loc profunde schimbări. Raportul de forțe pe plan 
mondial s-a modificat în mod radical în favoarea socia
lismului. a progresului și păcii. întreaga evoluție din ulti
mul sfert de veac demonstrează că forțele revoluționare 
progresiste se află in ascensiune, că influența lor în viața 
politică mondială sporește continuu, că ele determină intr-o 
măsură tot mai mare cursul evenimentelor. Acest fapt în
dreptățește convingerea că uriașele forțe ale păcii, socialis
mului și progresului au capacitatea de a zădărnici planurile 
agresive ale imperialismului, de a preîntîmpina dezlănțui
rea unui nou război mondial, de a apăra cu succes pacea.

„Victoria epocală asupra fascismului — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a demonstrat încă o dată la scara 
celei mai ample încleștări din cite a cunoscut istoria, forța 
cu care popoarele se ridică in apărarea unei cauze drepte, 
adevărul incontestabil că rolul hotărîtor în făurirea isto
riei. în apărarea libertății și independenței naționale îl au 
masele populare, milioanele și milioanele de oameni ai 
muncii de pretutindeni. Războiul antifascist a relevat că 
oricît de mare ar fi potențialul aruncat de forțele reacțiunii, 
oricît de puternice ar fi armatele imperialiste invadatoare, 
ele nu pot infringe libertatea de voință a popoarelor, do
rința acestora de a-și hotărî singure soarta".

Unit mai strîns ca oricind in jurul conducătorului său 
încercat — Partidul Comunist Român — la aniversarea 
glorioasei victorii asupra fascismului, poporul nostru, an
gajat în lupta pentru îndeplinirea mărețelor sarcini trasate 
de Congresul al X-lea al partidului privește cu profundă 
satisfacție tot ce a înfăptuit in ultimul sfert de veac cu 
miinile și c\i mintea sa, prin eforturile sale neobosite : edi
ficarea unei noi societăți, a

și Independentei de Stat a României
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în locul svasticelor asasine 
Se-nalță pur, în slăvile senine, 
Stindardul PĂCII vaste și fecunde.

r/c
Teclu, general

Tutoveanu,

consacrată aniversării Zilei Victoriei

Cuvîntarea tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Onorată asistență,
Stimați tovarăși,

pentru 
au 

după-a- 
printr-o

1945 \
OW©x

Acad. VICTOR EFTIMIU

9 MAI
Slăvită-n veci să
Popoarele iși scuturară jugul 
Și cind s-a revărsat din plin belșugul 
Sub cer vremelnic prins de-ntunecare.

fie ziua-n care

Ne aștepta prăpastia și rugul 
Dar a sunat semnalul de plecare... 
La munca lui se-ntoarse fiecare 
Și-n locul tunului vorbit-a plugul.

RUSALIN MUREȘANU

TIMP DE EROI

IJ

I

La neuitatul 9 MAI s-arată
Că se trezește lumea zugrumată 
Și OMUL, fruntea nu și-o mai ascunde.

București, 2 mai

Ne leagă timpul lingă voi 
Și sufletul ni se împarte 
Cu timpul vostru de eroi 
Din leagăn pînă jos in moarte. 
Un lanț al vieții, doi cu doi, 
Din Decebal pină departe. 
E-o zi cu sufletul deschis 
Din care crește primăvara 
Cum creștem noi din vis în vis 
De dimineața pînă seara... 
Din Plevna pină sus în Tatra 
Nemuritorii țării cresc 
Și-i ține-n nemurire vatra 
Acestui suflet românesc I 
De ei mi-e inima adîncă, 
De-aceste inimi ce-au căzut 
Pe-al libertății aspru scut ! 
...Eroi au fost, eroi sint încă...!

Mai, 1970

glorioaselor fapte de arme
In istoria României, ziua de 

9 Mai este înscrisă cu litere 
de aur. Ea evocă două momen
te deosebit de semnificative: 
La 9 Mai 1877 a fost procla
mată independența de stat a 
țării noastre și. tot la 9 Mai, 
dar de astă dată in 1945. for
țele coaliției antihitleriste, in 
frunte cu U.R.S.S.. au obținut 
măreața victorie asupra fascis
mului german, victorie la care 
România și-a adus o contribu
ție de seamă. Cele două eveni
mente constituie jaloane epo
cale ale luptei seculare duse 
de poporul român pentru li
bertate și independență națio
nală. pentru progres social și 
inaintarca țării pe calea civi
lizației. Evocind aceste eveni
mente. întregul nostru popor 
sărbătorește 9 Mai ca zi a e- 
roilor — expresie a înaltului 
omagiu adus eroismului strămo
șesc. acelora care, în numele 
iubirii de țară, al apărării pă-

Lt. col. ISTUDOR CORCOZ
de dorința de a-și 
tria, vitejii ostași 
strînsă colaborare 
ostași sovietici, s-au avintat in 
lupta pentru eliberarea părții

elibera pa- 
români, în 

cu glorioșii

Amversarea a 25 de ani de 
la Ziua Victoriei împotriva 
fascismului și a Zilei Indepen
denței de Stat a României, e- 
venimente cruciale 
destinele patriei noastre, 
tost marcate vineri 
miază in Capitală 
mare adunare festivă organi
zată de Comitetul municipal 
București al P.C.R.

Sala Palatului Republicii. Pe 
fundalul scenei, între drapele 
tricolore și roșii, se ailă dala 
festivă — 9 mai — încadrată 
de o cunună de lauri, iar de
desubt : inscripțiile „Ziua vic
toriei asupra fascismului", 
„Ziua Independentei de Stal 
a României".

La intrarea în sală, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și 
stal au fost intîmpinali

puternice și îndelungi aplauze, 
cu aclamații și ovafii.

In prezidiul adunării festive 
au luat loc tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Ion Glieorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trolin, Florian Dănăla- 
chc, Janos Fazekas, Dumitru 
Popa, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Ion Iliescu, Vasile 
Patilinet, Ion Stănescu, Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor 
interne, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate și 
șei al Marelui Stat Major, 
general-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, secretarul Consiliului 
Politic Superior, general 
armată lacob ~ ‘
(le armată

general-locotenent Ion Tiu, 
acad. Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Vasllichi. Filip Gellz, Costa- 
che Țiulescu și Constantin 
Trandafir, veterani ai mișcării 
antifasciste, general de ar
mată în rezervă Constantin 
Vasiliu-Rășcanu, general-colo
nel în rezervă Dumitru Dămâ- 
ceanu și general-colonel in 
rezervă Radu Niculescu-Cociu, 
foști comandanți dc mari uni
tăți in războiul antifascist, 
Angela Costache, studentă 
la Facultatea de istorie, Cris- 
tea Ciobanu, strungar la Uzi
nele „23 August".

In sală erau prezenfi mem
bri și membri supleanți

» k r-

Vulcanul în haine de primăvară

mintului străbun și al dreptu
rilor legitime ale poporului, 
au oferit nenumărate pilde de 
vitejie și spirit dc sacrificiu 
pentru libertatea și fericirea 
patriei.

La 9 Mai 1945 s-a terminat în 
Europa cel de-al doilea război 
mondial prin strălucita victorie 
militară asupra GermaniePhitle- 
riste. Aniversarea a 25 dc ani 
de la acest eveniment de uriașă 
însemnătate istorică mondială 
constituie un prilej deosebit 
pentru evocarea strălucitelor 
fapte de arme ale ostașilor ro
mâni în luptele pentru zdrobi
rea forțelor hitleriste. După 
victoria insurecției armate de 
la 23 August 1944, însuflețiți

De la cabinetul 
municipal 
de partid

Programul Universității 
rale de marxism-leninism 
pentru zilele de 11—12 mai 
1970.

SECȚIA ECONOMICA
Anul III — 11 mai; anul 

II — 12 mai. Cursurile se țin 
in sala cabinetului de partid, 

a 17.
SECȚIA FILOZOFIE

Anul III — 11 mai; anul
— 12 mai. Cursurile vor 

avea loc in sala clubului 
Centralei cărbunelui Petro
șani, la orele 18.

SECȚIA CONSTRUCȚIE 
DE PARTID

Anul III — 11 mai, ora 17. 
la cabinetul de partid.

se-
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Aniversăm astăzi împlinirea 
25 dc ani de la unul dintre 

evenimentele cele mai remarca
bile și mai bogate in consecințe 
ale istoriei contemporane a o- 
menirii — victoria popoarelor 
iubitoare de libertate asupra 
fascismului.

Obținută cu prețul unor e- 
forturi titanice și al unor uria
șe jertfe, victoria de la 9 mai 
1945 a însemnat, în esență.’un 
triumf al libertății, al dreptu
lui popoarelor la existență de 
sine stătătoare, împotriva ten
dinței nebunești de hegemonie 
mondială, întruchipată de fas
cism. Tocmai în aceasta constă 
înalta ei valoare, însemnătatea 
deosebită pentru destinele fie
cărui popor și ale omenirii în 
ansamblu.

Poporul român sărbătorește 
victoria asupra fascismului cu 
satisfacția și mîndria de a-și 
fi adus contribuția materială și 
dc sînge la făurirea ei. alături 
dc celelalte popoare ale coa
liției antihitleriste. Incepînd cu 
insurecția din august 1944. el 
a participat cu întregul său po
tențial militar, material și u- 
man, la lupta împotriva Germa
niei hitleriste, pînă la zdrobi
rea ei definitivă.

Printr-o coincidență istorică, 
9 mai are pentru poporul nos
tru o semnificație în plus, ca 
sărbătoarea scumpă a indepen
denței de stat, proclamată cu 
93 de ani în urmă. Cele două 
evenimente, deși îndepărtate in 
timp și petrecute în împrejurări 
și pe planuri total diferite, se 
află totuși intr-un anumit ra
port de continuitate, ca etape 
istorice pe același drum al po-

porului român spre libertate, 
spre deplină independență și 
suveranitate națională.

La 9 mai 1877, adoptînd mo
țiunea care consemna „ruperea 
legăturilor noastre cu Poarta și 
independența absolută a Româ
niei", parlamentul țării transpu
nea în fapt înaltul țel care a 
concentrat din vremuri îndepăr
tate năzuințele poporului și pen
tru a cărui împlinire a luptat cu 
eroism veacuri în șir — acela 
de a scutura jugul străin, de a 
avea propriul său stat liber și 
neatîrnat. Acest act de impor
tanță capitală a devenit posi
bil, după cum știți. în conjunc
tura favorabilă creată prin ridi
carea popoarelor din această 
parte a Europei la luptă împo
triva imperiului otoman.

Proclamarea independenței de 
stat a fost pecetluită prin greu 
tribut de sînge pe cîmpurile 
de luptă In asaltul redutelor 
de la Grivița. de la Plevna. 
Rahova, Smîrdan sau Vidin, os
tașii tinerei noastre armate na
ționale. luptînd alături de os
tașii ruși și patrioții bulgari, 
au săvîrșit acte dc înălțător e- 
roism. făcînd astfel dovada vo
inței ferme a poporului român 
de a nu se abține de la nici 
o jertfă pentru a-și cuceri și 
menține independența. Și tre
buie remarcat că războiul de 
neatîrnare a fost susținut cu 
ardoare dc întreaga suflare ro
mânească, prilejuind o impre
sionantă manifestare a solida
rității populației de pc ambele 
versante ale Carpaților pentru 
înfăptuirea idealului național 
al independenței României.

Continuînd procesul impus cu 
necesitate dc evoluția istorică, 
al creării statului modern ro
mân, proces început prin Uni-

rea Principatelor in 1859. cu
cerirea independenței de stat a 
reprezentat un moment de im
portanță esențială in viața po
porului nostru, a deschis căi 
noi dezvoltării României, a 
creat condiții prielnice pentru 
valorificarea resurselor ei ma
teriale și umane, pentru afirma
rea în mod suveran in viața 
internațională.

A.șa cum se știe, caracterul 
orinduirii sociale a vremii, li
mitele claselor dominante, pă
trunderea din ce în ce mai ac
centuată in economia țării a ca
pitalului străin, politica de do
minație a puterilor imperialiste 
— au făcut ca. în deceniile ur
mătoare. să fie aduse grave știr
biri independenței naționale a 
României, ajungindu-se în pra
gul celui de-al doilea război 
mondial, la totala aservire a 
țării de către Germania hitle- 
ristă.

După întunecata perioadă a 
robiei fasciste, calea spre re- 
dobîndirea și întărirea indepen
dentei naționale i-a fost deschisă 
poporului roman prin actul in
surecției armate din august 
19-14 și participarea la război, 
alături de celelalte state ale na
țiunilor unite.

Victoria împotriva fascismu
lui a însemnat, astfel, pentru 
poporul nostru o nouă și impor
tantă etapă în lupta pentru li
bertate. luptă ce avea să fie 
ridicată pe o treaptă superi
oară și încununată printr-o de
plină și strălucită victorie in 
anii construcției socialiste.

Tovarăși,
Jubileul de astăzi — un sfert 

de secol de la victoria din mal

(Continuare în pag. a 3-a)

La tînâra mină Paroșeni se împlinește o tradiție

Fapte rodite din strădanii colective
Dacă în anul 1969 

mina Paroșeni a învă
lui, cum s-ar zice, să 
umble in picioare, in 
1970, potentele colec
tivului crescînd ca-n 
basmele cu Fefi-fru- 
moși, mina, cu oame- 
liii ei îmi par ca un 
adolescent îndrăgostit 
de muncă, pus pe lap
te mari, semnificative, 
care să-l ridice in o- 
chii celorlalți semeni 
ai săi, minele cu în
delungată activitate și 
expericnfă. Și cum ar 
putea li alllel, 
sarcinile pe acest 
la extruefia de 
bune și productivitate 
au sporit iafă de rea
lizările anului trecut, 
cu 329 000 tone și, 
respectiv, 0,410 tone/ 
post, mina Paroșeni în
registrând în acest fel 
cele mai însemnate 
creșteri pe bazin. Fap
tul este cit se poate 
de firesc, dacă se are 
in vedete dezideratul 
ca în 1974 mina să 
ajungă la capacitatea 
proiectată.

Ce păcat însă că mi
nerii nu au posibilită
țile constructorilor de

X____ ________ __

cind 
an 

câr-

a-și etala roadele mun
cii lor de-a lungul 
unor bulevarde largi, 
scăldate de soare. Cu 
cită mindrie te-ar con
duce in orașul subpă- 
mîntean, 
mîinile 
șefii de brigăzi 
stanlin Peloiu și 
xandru Laszlo pe 
gist rale le mereu 
întinse ale minei, 
sporesc in fiecare 
cu aproape 10 km. Mai 
«Ies că aportul lor nu 
este de loc neglijabil. 
Și de ce să nu-i lău
dăm cind cei doi defin, 
spre mindria colecti
vului din care fac 
purtă, două recorduri 
pe Vale. Este vorba 
de cei 3,980 mc/posl 
realizați de Peloiu C. 
cu ortacii săi la săpa
rea galeriilor cu mași
nă de incărcat și 
4,700 mc/posl obținuți 
de brigada lui Laszlo 
Al. in galerii executa
te cu combina P.K.-7, 
unde viteza de avan
sare a fost de 6 ml/zi.

Despre aceste recor
duri cit și despre cele 
obținute in abataje de 
brigăzile neînl reculilor

dăltuit de 
lor meștere, 

Con- 
Ale- 
ma- 
mai 

care 
au

Costache Zaharia 
Nicolae Croitoru, 
vorbește cu satisiaclia 
datoriei împlinite, di
rectorul minei, ingine
rul Dan Surulescu. Dar 
să amintim și recordu
rile obținute de‘brigă
zile pomenile. Lucrind 
pe straiele 18 și 15, 
brigada lui Zaharia, 
venit de la Vulcan o 
dală cu directorul mi
nei să întărească co
lectivul minei Paroșeni, 
a realizat două recor
duri pe bazin, obfinind 
productivități de 6,88 
lone/posl și, respec
tiv, 12,2 tone/post. în
drumați cu răbdare și 
pricepere, minerii 
brigada condusă dc 
colae Croitoru, au 
r eg ist rai și ei un 
cord: 64 ml/lună, 
tr-un abalaj pe stratul 
18, cu susfinere meta
lică, fără combină.

Rezultate foarte bu
ne au obținui și brigă
zile conduse de minerii 
Gheorghe Pișleag și 
Gheorghe Spinii, con
tribuind din plin la 
cele peste 5 000 tone 
realizate peste plan de 
la incepulul anului de

Și 
ne

din 
Ni- 
în- 
re- 
in-

către minerii Paroșe- 
niului.

Desigur, bogăția a- 
ceslor faple stimulează 
activitatea prezentă și 
viitoare a tmărului co
lectiv al minei Paro
șeni care începe ast
fel să-și contureze o 
lradi(ie, să se integre
ze deplin in lamilia 
celorlalte mine, mature, 
din Valea Jiului. Dar 
cile greutăți n-au tre
buii să învingă oame
nii acestei mine. Și 
le-au învins, sub în
drumarea perseverentă 
a organizației de par
tid, prin mobilizarea 
fiecărui om al colecti
vului, devenit de 
acum omogen, slăpîn 
pc tortele și posibili
tățile sale, conștient 
de sarcinile ce-i stau 
in lată. Că pe ici pe 
colo mai sint incă lu
cruri de pus la punct, 
nu-i un neadevăr. Dar, 
după pum au demon
strat-o pînă acum, nu 
Ic putem acorda decil 
deplină încredere. Mai 
ales că oamenii acestei 
mine știu ce vor.

R. SELEJAN
J

Expuneri
in

întreprinderi
SI

V

instituții
In ultimele zile, Consiliul 

municipal al Frontului Uni
tății Socialiste a organizat la 
toate exploatările miniere, in 
uzine, întreprinderi, Institu
tul de mine, precum și că
minele culturale din Valea 
Jiului expuneri pe tema „9 
Mai, măreața zj a victoriei". 
Expunerile au fost susținute 
de membri ai Biroului Co
mitetului municipal de partid, 
cadre militare și lectori ai 
Comitetului municipal pentru 
cultură și artă. După expu
neri au urmat programe ar
tistice. *

Manifestări închinate Zilei 
Victoriei s-au desfășurat, dc 
asemenea, în toate școlile din 
municipiu.
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„TOTUL PENTRU FRONT, 
TOTUL PENTRU VICTORIE!“ 
CHEMARE CARE A UNIT VOINȚA ÎNFLĂCĂRATĂ A MINERILOR ÎNTR-UN

SINGUR EFORT PENTRU SPRIJINIREA RĂZBOIULUI ANTIFASCIST

I

• Mai scump dccii aurul...
• „aici c al doilea front al nostru"
• (uvlntul dc ordine l-au dat comuniștii
• Primii eroi ai muncii
• „Entuziasmul a lost dc ncdcscris"

Valea Jiului scurtează războiul
de »oc «omunlste în fruntea efortului de râihm

ECHIPELE DE ȘOC
comuniste dala Soc. Lonea
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ile îngălbenite de vteme ? Mult mai mult. Pa
gini de glorie, de epopee !
...„Războiul nu s-o terminat. Războiul are nevoie 
de cărbuni ca să he dus mai departe. Populația 
oroșeloi ceie cărbuni pentru încălzit ; mașinile 
uzinelor cer cărbuni ca să fie puse in mișcare, 
ca sc avem haine și încălțăminte și tot ce e ne
cesar pentru o viață mai bună".

Sint rinduri din presa vremii — din filele îngălbenite 
pe meleagurile hunedorene 
de semnificații — „Zori noi“ 
noi, începutul unei lumi a

ale primului ziar comunist de 
care, chiar prin titlul său plin
— vestea începutul unei e:e 
demnității.

„...Minerul a muncit din 
sudoare și singe, și-a dat viața - da: are dreptul să se 
bucure". Da. Minerul, intregul popor romăn, a muncit din 
greu - a jertfit muit, și - pentru prima dată în zbu- 
ciumoto sa istorie - năzuințe.e sole intr-o lume a drep
tății, demnității s-au transformat in reolitate prin istoricul 
oct din august '44. Și totuși... Zorii noii lumi abia s-au 
ivit. Norii negii ai războiului încă n-au fost risipiți ; cel 
ce a aprins și extins focul nimicitor al războiului - fas
cismul german — încă riu era nimicit. Libertatea nu era 
asigurată definitiv. Fiii neomului — ca ai atîtor altor po
poare, mai mureau pe front. Jara era distrusă - foame
tea, mizeria iși întindeau tot mai mult tentaculele. Dar, 
în aceste clipe atit de dramatice s-a auzit un glas, o 
chemare care însemna certitudinea sfirșitului ctitor chi
nuri și umilinți, lozinca lansată de partidul comuniștilor 
către întregul popor lomon : „Totul pentru front, totul 
pentru victorie I" împreună cu oomenii muncii din toate 
domeniile, minerii Văii Jiului au răspuns cu un elan im
presionant chemării partidului. Manifestind un înalt ero
ism, similar prin substanța sa, cu acelo al ostașilor de 
pe front, conșlienți că in acele momente nici un efort nu 
ero prea mare, infruntind foametea și frîngînd uneltirile 
reocțiunii, minerii Văii Jiului au sprijinit în mod exemplar 
frontul, couza luptei pentru zdrobirea fascismului, in 
care popo'ul român a văzut propria so cauză.

„Ciocanele de abataj nu trebuie să stea nici o clipă"
— au zis comuniștii. Și ciocanele de abataj nu au stat.

„A smulge muntelui cărbunele, care astăzi e mai 
scump decit aurul și pietrele prețioase - iată datoria 
voostră" - au spus comuniștii. Și minerii au înțeles aceas
tă datorie.

„Minerii Văii Jiului, conștienți de datoria lor față 
de efortul de război și refacerea țării au hotărît să du
bleze producția de cărbune cu toată mizeria și greută
țile pe care le îndură — se spune într-o telegramă adre- 
sotă in toamna anului 1944 de minerii Văii Jiului Comite
tului Central al Partidului Comunist Român. Ostașul so
vietic și român nu va cunoaște odihna pînâ cind nu va 
dobori pe Hitler. La fel, minerul va lucra neobosit pină 
cind fiara fascistă nu va fi sugrumată". Cit de grăitor 
exprimă acest text conștiința datoriei pe care o dovedi
seră minerii Văii Jiului, împreună cu toți fiii devotați ai 
țârii in momentele hotărîtoare ale zdrobirii fascismului ! 
Și cit de grăitoare sînt și alte file de cronică, amintirile 
minerilor despre substanța acestor momente eroice, prin 
care muncitorimea Văii Jiului a cîștigat stima și recunoș
tința întregii țări !

I
n primul său număr „ZORI NOI" înserează un 
amplu reportaj, sub titlui :„Minerii vor să con
tribuie la mărirea efortului de război", despre 
consfătuirea minerilor Văii Jiului de la sfirșitul 
lunii noiembrie 1944 la care primul secretar 
ol Comitetului Central al partidului a lansat 
apelul către colectivele exploatărilor miniere 
din bazin pentru creșterea producției de căr

bune. Reportajul redă unanimitatea minerilor din Lonea 
și Aninoasa, Lupeni și Petrila, hotărirea lor de a munci 
fără preget pentru sprijinirea eforturilor țării in vederea 
susținerii războiului, zdrobirii Germaniei fasciste. „Aici 
e al doilea front al nostru de unde ducem războiul", 
acesta e corolarul dezbaterilor purtate de reprezentanții 
minerilor prezenți la consfătuire. Gavril Vescan, Stănescu, 
Lup Sabin, Florea Dan, Chirca, Șoit, Pătruț sint doar 
cițiva din minerii al căror glas răspicat s-a făcut auzit 
la oceostă consfătuire. S-a hotărît crearea comisiilor de 
control muncitoresc pentru prevenirea sabotajului 
din partea elementelor reacționare, s-a discutat despre 
necesitatea calificării de noi cadre pentru suplinirea lipsei 
brațelor de muncă, despre cerințele imperioase in legătură 
cu îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai, chiar ș’ 
despre dezideratul fundamental - naționalizarea minelor. 

Printre reprezentanții minerilor din Lupeni la con
sfătuirea din Petroșani s-a numărat și Wiliam Szuder, 
el însuși miner pe atunci, lată ce ne-a declarat :

- Ne-am dus cu multă bucurie la această întilnire 
cu primul secretar al partidului. A fost prima noastră 
întilnire cu Gheorghe Gheorghiu-Dej și speram că, spu- 
nind pe nume lucrurilor, adică tuturor greutăților pe care 
!e intimpinom pe atunci, vom fi ajutați să scăpăm de ele. 
Lucrurile nu s-au intimplat chiar așa. Ce m-a impresionat 
moi mult a fost sinceritatea, franchețea cu care ne-a 
vorbit primul secretar al partidului : „lovarăși, nu-i timp 
pentru văicăreală. Paralel cu rezolvarea tuturor geutăți- 
lor pe care le întimpinâm, trebuie să mobilizăm întregul 
potențial al țării pentru ciștigarea războiului. Aceasta e

linia partidului : lupta ! Vă întoarceți la mmv.e voastre, 
prelucrați cu toți oamenii chemorea partidului de a spori 
producția de cărbune - aceasta e datoria voastră". Că 
ne-a venit foarte greu... ce să mai vorbim. Că oamenii 
n-oveau nici pîine, nici îmbrăcăminte, că elementele pro
fasciste, reacționare ne sabotau - se știe. In adunările 
de partid, de sindicat, așa cum ni s-a indicat, am spus și 
noi lucrurilor pe nume, am explicat oamenilor necesitatea 
efortului pentru sporiiea producției de război. Și lozinca 
lansată de partid „Totul pentru front, totul pentru victorie" 
a găsit ecou in inimile minerilor. Minerii lucrau și citd 
două schimburi. Alții, după ce terminau șutul, se reîn
torceau la mină după-amiază sau noaptea și suprave
gheau aprovizionarea, desfășurarea producției. Cine au 
fost primii, in fruntea efortului ? Comuniștii, oamenii devo
tați partidului ca Petru Letean, loan Miclea, Alexandru 
Poboreni, Silviu lovan, Lazăr Jurca. Brigăzile lor de șoc 
au dat tonul bătăliei aprige pentru creșterea producției de 
cărbune.

M
inerii din Valea Jiului, prin munca lor eroica 
în sprijinul frontului, au dat dovadă, 'în peri
oada ce a urmat eliberării, de un puternic 
spirit de sacrificiu, de un fierbinte patriotism. 
Despre mobilul dăruirii lor ne-a vorbit și tov. 
Aron Cristea, pe atunci președintele uniunii 
sindicatelor miniere și din ramura gaz-petrol. 
- Efortul supraomenesc, dăruirea, toate sacri

ficiile au fost firești prin logica lucrurilor. Minerii au fost 
nevoiți și înainte să muncească din greu. Dar au lucrat 
cu baioneta la spate, sub amenințarea pedepselor cu 
carcera și închisorile, trimiterii pe front sau discontării. 
După insurecția armată au scăpat și de pedepse și de 
carceră. Au trăit, au simțit pentru prima oară ce-înseam
nă, ce este libertatea, au înțeles că cei care le apără 
interesele sînt comuniștii. Și aceasta nu prin vorbe, ci 
prin fapte. Să vâ dau un exemplu. Unul din drepturile 
răpite de acționarii societății „Petroșani" a fost giatuitatea 
la locuință, combustibil și lumină electrică. In 1943, an 
de cruntă mizerie, Antonescu le-o răpit și acest drept. 
Or imediat după eliberare, era firesc ca să-l
revendice. O delegație a minerilor, aproape toți comuniști, 
am plecat la București și cu ajutorul conducerii partidu
lui, generalul Rădescu a fost nevoit să ne satisfacă re
vendicările. Sumele reținute pentru chirie și combustibil 
au fost restituite minerilor. Tot în acest mod, printr-o de
legație de mineri comuniști din Valea Jiului a fost schim
bată la București conducerea societății „Petroșani" și 
s-au obținut repartițiile de alimente și îmbrăcăminte de 
care minerii duceau atita lipsă pe atunci. Hotărirea cu 
care comuniștii apărau interesele minerilor și demascau 
uneltirile cozilor de topor ale dușmanului, sinceritatea cu 
care le arătau drumul pentru a scăpa definitiv de fas
ciști, de exploatare și mizerie, au strîns în jurul partidului 
pe toți minerii cinstiți, i-au mobilizat la luptă pentru spo- 
.irea continuă a producției...

Și în această luptă minerii n-au fost singuri... Să 
cităm tot din ziarul amintit cîteva fragmente ; „In condi
țiile de muncă foarte grele, cu o încordare supraome
nească, minerii se avîntă în virtejul bătăliei pentru pro
ducție, pentru piine, pentru front. Echipele de șoc dau 
un randament nemaiîntîlnit in această vale a cărbunelui. 
In fruntea acestor rezultate stau muncitorii comuniști. Cu 
o abnegație plină de mindrie, ei înving toate obstacolele 
ce stau in drumul victoriei finale. In această luptă grea, 
muncitorii nu sint singuri. Funcționarii administrativi și 
tehnici au constituit echipe de șoc ca în timpul lor liber, 
înarmați cu ciocane de abataj, tîrnăcoape și lopeți să in
tre in mină pentru a smulge muntelui cărbunele. Așa 
înțeleg adevărații patrioți să ia parte, împreuna cu mine
rii, la efortul de război".

In Lupeni și Petroșani, în Vulcan și Petrila, sute, mii 
de oameni, funcționari, ingineri, muncitori de la supra
față, femei și uteciști, învățători și preoți se alăturau mi
nerilor, luptei lor dirze pentru cărbune.

— Vă spun sincer, mă gindesc cu emoție de multe 
ori la entuziasmul cu care a răspuns populația Văii 
Jiului la apelul lansat de partid de a sprijini producția 
de război — ne relata bătrinul comunist Ștefan Mușic din 
Petroșani, membru de partid din 1926, care în perioada de 
după eliberare se afla in fruntea „Apărării patriotice" 
din Petroșani. De unde acest entuziasm ? El rezidă în 
prestigiul pe care l-au cîștigat comuniștii Văii Jiului in 
rindul muncitorimii de-a lungul atîtor ani de luptă din 
ilegalitate. Și încă ceva. Concordanța dintre cuvintul și 
faptele comuniștilor. Să mă refer numai la această peri
oadă, de după război. Comuniștii, activiștii partidului. 
Alexandru Moghioros, reprezentantul Comitetului Central, 
secretari ai județenei, conducătorii organizației locale de 
partid — toți participau la șuturile voluntare in mină.

I
n aceste momente ale bătăliei aprige, ale 
efervescenței revoluționare care a dominat 
Valea Jiului, s-au născut primii eroi ai muncii 
pe frontul cărbunelui. „Valea Jiului scurtează 
războiul" — iată un titlu de ziar care, recitit 
azi, ne umple inimile de mindrie. „Comuniștii 
din Lupeni ridică producția de război". „Echi
pele de șoc comuniste de la mina Lonea", 

„Minerii din Valea Jiului muncesc din răsputeri pentru a

finerii comuniști din Valea Jiului.y
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bitreaga populație din Petroșani

Insului votbește directorul Ronwb, Ito mal 
vorbește tovarășul Cotoi In jț

da cit mai mult cărbune frontului" - iată alte titluri care 
vorbesc de atitea fapte de eroism, de dăruire pe frontul 
cărbunelui. Aceste fapte au făcut posibil ca. in scurt 
timp, ziarul să poată consemna și primele izbinzi. Sub ti
tlul „Producția de cărbune in plin progres în Valea Jiu
lui", „Zori noi" relata- următoarele in ianuarie 1945 : „Se 
constată primele rezultate in creșterea producției de căr
bune. Atit randamentele pe cap cit și producția globală 
zilnică sînt in creștere și sint speranțe ca în scurt timp 
criza atît de acută de cărbuni necesari căilor ferate să 
poată fi ameliorată". Că aceste speranțe s-au dovedit 
îndreptățite, o dovedește următoarea „Scrisoare de mul
țumire tovarășilor mineri din Valea Jiului", publicată în 
același ziar la sfirșitul lunii ianuarie 1945 : „Sindicatul 
C.F.R. din Simeria aduce pe această cale vii mulțumiri 
în numele salariaților ceferiști și al întregii țări românești 
tovarășilor mineri din Valea Jiului pentru felul cum au 
înțeles să răspundă la apelul partidului, pentru mărirea 
producției. Voi, tovarăși mineri, ați înțeles imperativele 
momentului de față și cu toate că doleanțele voastre nu 
au fost satisfăcute in întregime, în fața greutăților de 
neînvins pentru alții, goi și flăminzi, ați mărit producția. 
Ați contribuit în felul acesta la susținerea și accelerarea 
războiului pentru grăbirea victoriei finale".

Da. Este un adevăr. In bătălia cărbunelui pentru 
scurtarea războiului. Valea Jiului a dat primii eroi ai 
muncii.

„Muncitorul miner Letean Petru, membru al partidu
lui comunist, în fruntea sforțărilor pentru susținerea fron
tului, înconjurat de muncitori merituoși, comuniști și fără 
de partid, a realizat cele mai mari randamente la mina 
Lupeni... 20 tone pe post — un randament excepțional de 
bun" - relata ziarul, in martie 1945.

L-am căutat in aceste zile pe Letean-baci, azi pensio
nar, l-am rugat să ne vorbească despre faptele de vred
nicie ale brigăzii sale din acele timpuri.

Discuția se-nfiripa greoi. Pină la urmă totuși...
— Ce să spun ? Nu ne-am făcut decit datoria. Tre

buia să dăm cărbune — țara era distrusă, iar noi, copiii 
noștri, sufeream de foame. Altă cale nu aveam pentru a 
scăpa de război și mizerie. Frontul, țara cereau cărbune. 
Să fi stat cu brațele încrucișate, să ne fi plîns că nu 
putem lucra doar cu cițiva cartofi fierți sau cu niște ardei 
sau roșii cu care coboram in mină ? Am dat cărbune, 
am rezistat. De multe ori după șut, mai rămîneam un 
schimb in mină voluntar. Am luptat din răsputeri. Doar 
aceasta ne era datoria...

Și ca Letean Petru ar putea spune mulți, foarte mulți 
mineri veterani ai Văii noastre. Ștefan Săcăluș, Mihai Garan- 
szegi. Petru Tudoran, Nicolae Lazăr, Sabin Achim, Gheorghe 
Guiaș, loan Popa, Nicolae Drăgan, loan Bcda. Iosif 
Mațuga, Gheorghe Petrian, Gheorghe Băicăianu sint 
doar cițiva din minerii dați drept exemple in muncă de 
presa vremii. Exemplul lor - scria ziarul — „trebuie să fie 
demn pentru toți, o pildă de solidaritate intre soidații 
frontului și soidații muncii". Menționăm și

rîndurile elogioase ale unui reportaj, 
în preajma lui 1 Mai 1945 despre 
de șoc a minerului Alexandru Poboreni din _ ,___
„Primul 1 Mai liber al clasei muncitoare din România a 
stirnit un freamăt creator în uzine, mine și întreprinderi. 
Cei mai buni fii ai clasei muncitoare s-au avîntat într-o 
muncă neobosită, mobilizînd întreaga muncitorime în 
măreața bătălie a producției. Cu un sentiment de mindrie 
primim vestea distingerii minerilor comuniști din echipa 
de șoc a tov. Poboreni Alexandru. Ei au ascultat îndem
nul partidului nostru, au arătat devotament și spirit de 
sacrificiu în îndeplinirea nobilelor sarcini ce stau azi in 
fața minerilor. Cinste lor !“

...Și zilele de luptă crîncenă și pline de sacrificii a- 
propiau marea zi care avea să rămînă in istorie - 9 Mai 
1945.
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Lupeni :

ntuziasmul a fost de nedescris...
...se remarcă in reportajul cu titlul „Popu
lația Văii Jiului serbează Victoria", despre am
plele manifestări ale entuziasmului oamenilor 
Văii Jiului la vestea capitulării definitive și ne
condiționate a Germaniei naziste.
...întreaga populație din Petroșani și din loca
litățile din jur s-a adunat pe arena sportivă 

asemenea adunare s-o desfășurat și în centrul„Jiul". O
Lupeniului. Oratorii, printre care și comunistul losif Cotoț 
au chemat mulțimea la reclădirea țării, la refocerea ei 
economică, la construirea noii societăți - a dreptății și 
libertății.

— Am fost intre oameni, in mulțime, își amintește co
munistul Anton Școlnic, pe atunci activist de partid la 
județeană Valea Jiului. Intr-adevăr, entuziasmul era de 
nedescris. N-a fost om cinstit care să nu se bucure, sa 
nu participe la entuziasmul general. Oamenii se îmbră
țișau, se sărutau de bucurie. După miting, străzile conti
nuau să fie stăpinite de manifestanți, de steaguri și pan
carte, să fie luminate de torțele aprinse. Ovații și cîntece, 
dansurile in piețe, muzica fanfarelor, veselia oamenilor au 
ținut pină tirziu. Pentru mine, pentru toți cei prezenți Io 
aceste manifestații. 9 Mai a rămas o zi de neuitat. Dar 
nu mai mult ca zilele grele care au pregotit-o... anii 
grei ai războiului, momentele de maximă încordare cu 
care minerii Văii Jiului au susținut frontul antihitlerist.

File de cronică... crimpeie de amintiri. O mică parte 
din mărturiile eforturilor cotidiene ale minerilor Văii Jiu
lui pe frontul bătăliei economice susținută de poporul 
nostru în ultimul război mondial pentru a apropia victoria 
și pacea, un episod eroic din istoria Văii Jiului, a oame
nilor ei.
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1945 — prilejuiește o retrospec
tiva istorico, menită să pună in 
întreaga ci lumină semnificația 
zdrobirii fascismului pentru evo
luția ulterioară a poporului ro
mân, ca și pentru toate cele
lalte popoare.

Este bine cunoscut faptul iă 
a) doilea război mondial a lost 
declanșat de fascismul german, 
aliat cu fascismul italian si mi
litarismul japonez. Ca ideologie 
și curent politic, fascismul a 
apărut după primul război mon
dial înlr-o serie de tari din 
Europa, fiind o expresie a as
censiunii spre putere a vii (uri
lor reacționare ale capitalului 
monopolist. Forma Iul cea mai 
feroce a cOnslituit-o nazismul, 
care, acaparind puterea in 
>93.1. a instituit în Germania 
un regim de singeroasă dicta
tură.

Caracteristica fundamentala a 
lasi-ismului a fost politica im
perialista de mare putere pen
tru hegemonie, pentru dominație 
mondială. împinsă pină la de
mentă. Nazismul a fost expresia 
acestei tendințe a imperialismu
lui german. De altfel. Hiller n-a 
tăcut niciodată din aceasta un 
secret. In cartea sa „Mein 
Kampf*, el a expus, fără echi
voc, planurile de transformare 
n Reichului nazist în stapinul 
lumii. Baza ideologică a aces
tei politici a format-o teoria 
aberantă a rasismului, care, pro
clamând rasa germanică drept 
„superioară" altora. propovă
duia fie înrobirea, fie suprima
rea totală a popoarelor apar|i- 
nînd celorlalte rase. Hitlerismul 
a făurit, în scopul realizării 
obiectivelor sale cotropitoare, 
o formidabila mașină de război, 
a elaborat pină la ultimele de
talii strategia blitz-krieg-ului.

Prin toate acestea, fascismul 
a reprezentat o primejdie de 
moarte pentru valorile umanită
ții. pentru existența liberă a 
tuturor statelor și, cu deosebire, 
o color din Europa, pentru în
săși ființa națională și fizică a 
multor popoare, punînd sub un 
îngrijorător semn al întrebării 
întregul curs al evoluției socie
tății.

Forța care a adoptat din capul 
focului o poziție ireductibilă și 
de înaltă combativitate împotri
va fascismului a fost mișcarea 
comunistă. Afirmîndu-se ca cei 
mai consecvenți apărători ai 
libertății și independenței națio
nale, comuniștii au format co
loana vertebrală a luptei anti
fasciste. In același timp, contra 
înrobirii fasciste s-au ridicat 
masele populare, larqi forțe de
mocratice și patriotice.

Cercurile guvernante _ din 
numeroase state nu au înțeles 
însă la timp grozăvia primejdi
ilor create de fascism, au ezitat 
să privească realitatea în față, 
refuzînd să dea crezare intenți
ilor nebunești expres manifesta
te de guvernul nazist. Sprijinul 
acordat fascismului prin poli
tica marilor puteri impe
rialiste s-a reflectat în Po
ziția conciliantă și oscilările 
acestora, care au facilitat ascen
siunea fascismului, au încurajat 
tendințele lui cotropitoare, au 
adus mari nenorociri propriilor 
popoare.

Este încă vie în memoria ce
lor care au trăit acele vremuri 
situația traqică ce s-a creat în 
Europa la sfîrsitul deceniului a] 
patrulea, ca urmare a șirului 
«le acte agresive ale hîtleriști- 
tor. După ce a ocupat Austria 
și Cehoslovacia, după ce a ata
cat Polonia, declansînd cel de-al 
doilea război mondial, a ocupat 
Franța, Belgia si o serie de 
alte state din Europa occiden
tală, Germania a dezlănțuit, la 
22 iunie 1941, agresiunea con
tra Uniunii Sovietice. Subordo- 
nîndu-șj aproape toate țările 
continentului, naziștii au instau
rat în cadrul lor „noua ordine*, 
care însemna exterminarea in 
lagăre ale morții a milioane de 
ființe omenești, teroare sălbati
că, jaf și ruină economică.

In acea perioadă de încercări 
neasemuit de grele, lupta pe 
viață și pe moarte împotriva 
fascismului, pină la zdrobirea 
Iui definitivă, a devenit pro
blema fundamentală pentru toa
te statele, pentru toate popoa
rele, condiția însăși a posibili
tății fiecăruia de a supravie
țui, ca și a salvării civilizației 
umane. Din această necesitate 
vitală s-a născut coaliția anti- 
hitleristă. care cuprindea Uniu
nea Sovietică. Anglia. Statele 
Unite ale Americii. Franța, și 
care, in procesul desfășurării 
războiului, a ajuns să unească 
aproape 50 de țări. Această 
coaliție a reprezentat o vie 
ilustrare a posibilităților reale 
de înțelegere și colaborare in
tre țări cu orinduiri social-po- 
litice diferite, atunci cind ra
porturile lor sini guvernate de 
rațiune, de respectul valorilor 
umane, al libertății și drep
tății.

In încleștarea războiului, a 
luat naștere in rindul popoare
lor înrobite și a căpătat o mare 
amploare rezistența antifascis
tă. împotriva ocupanților s-au 
ridicat cu arma in mină mili
oane de oameni din Iugoslavia, 
Franța. Belgia. Cehoslovacia, 
Polonia. Norvegia. Albania, Gre
cia și din alte state. Reunind 
sub același stindard cele mai 
diverse categorii sociale și po
litice. in frunte cu comuniștii, 
mișcarea de rezistență ii asalta 
din toate părțile pe cotropitori, 
slâbindu-le continuu forțele și 
grăbind infringerea lor.

In marele front al luptători
lor antifasciști a adus o impor
tantă contribuție poporul ro
mân. Voința forțelor înaintate 
din România de a bara calea 
fascismului și a apăra liberta
tea națională, atașamentul lor 
față de cauza progresului și 
dreptății in viața socială s-au 
afirmat viguros. încă cu mulți 
ani inainlea declanșării războ
iului hitlerist, in puternice ac
țiuni de masă, cum au fost 
luptele muncitorești din anul 
1933 — care s-au înscris prin

tre cele dinții manifestări an- 
i.l..'. iste ale proletariatului pe 
pun internațional —, in nenu
măratele demonstrații desfășu
rate sub lozinca frontului popu
lar in perioada anilor 193j-1938.

Organizatorul și animatorul 
luptei antifasciste a fost Parti
dul Comunist Roman. Ințcle- 
gtnd in întreaga Sy gravitate 
pericolul reprezentat de nazism, 
comuniștii i s-au împotrivit cu 
consecvență și curaj. Inca in 
1!'3j, atrâgmd atenția că lase; - 
mut amenința ..nu numai soarta 
proletariatului .și a țărănimii, 
uar existența și ncalirnarea in
ii eguiui popor roman", partidul 
comunist sublinia ca „lupta 
pentru împiedicarea pregătirilor 
îasciste și a iriimiiului fascis
mului, pentru salvarea propriei 
clase, pentru mintuirea întregu
lui popor c sarcina cea mai 
arzătoare a muncitorimii'*, că 
„noi comuniștii sintem gaia să 
apmdm cu arma în mina inde
pendența României dacă tara 
nousira ar li silita să ducă un 
război național de apărare con
tra imperialismului fascist*.

Partidui comunist a îngemă
nat slrins lupt.: activă contra 
pericolului lascist cu lupta 
pentru prietenie și alianță cu 
Țara Socialismului, apreciind 
statornicii ca unor relații de bu- 
nâvec'.nătate cu U.R.b.S. ca o 
chestiune de mare importanță 
politica pentru România, pen
tru asigurarea păcii și securi
tății.

Împotriva fascismului, pentru 
colaborare cu Uniunea Sovieti
că. pentru securitate colectivă 
in ivuropa se pronunțau mase 
de oameni aparținind celor mai 
felurile categorii sociale, perso
nalități de frunte ale vieții cul
turale și științifice, numeroși 
oameni politici. In aceste îm
prejurări au fost stabilite in 
anul 1934, cum se cunoaște, re
lații diplomatice intre România 
și Uniunea Sovietică, ajungin- 
du-se pină la elaborarea unui 
proiect de tratat româno-sovie- 
tic ce urma să reglementeze in
sistenta mutuală și ajutorul re
ciproc intre cele două țări, in 
cazul in care vreuna dintre ele 
ar fi suferit o agresiune.

Eroica luptă desfășurată de 
partidul comunist, in fruntea 
clasei muncitoare, a forțelor 
progresiste, sub steagul demo
crației și independenței țării, 
atitudinea clarvăzătoare a unor 
grupări politice ale claselor 
conducătoare au stăvilit pentru 
un timp ascensiunea spre pu
tere a organizațiilor fasciste .și 
aservirea țării Germaniei. In
tensificarea agresivității Reichu
lui hitlerist în situația inter
națională complexă ce se crease 
a făcut ca evenimentele din 
țara noastră și din alte țări să 
ia insă, după cum se știe, un 
curs negativ, in viața politică 
prcvalind. în cele din urmă, 
cercurile cele mai reacționare 
care s-au orientat spre cirdă- 
șia cu fascismul german. Pă
răsit de toate puterile Europei, 
lăsat de fapt la discreția Ger
maniei naziste, poporul român 
a devenit victima Dictatului de 
la Viena. A început astfel cea 
mai întunecată perioadă din 
istoria modernă a României, 
perioada dictaturii militaro-fas- 
cisle antonesciene. care. împo
triva voinței poporului, a îm
pins țara in război alături de 
Germania.

Este bine cunoscut că Uniu
nea Sovietică, infruntind cea 
mai marc parte a forțelor fas
ciste. dind cele mai multe jert
fe. a purtat greul războiului 
antihitlerist. în lupte crîncene 
și îndelungate, desfășurate de-a 
lungul unui front de mii de 
kilometri. Armata Roșie a sfă- 
rîmat, pas cu pas, mașina de 
război fascistă. acoperindu-se 
de o glorie nepieritoare. Epo
peea Leningradului, luptele din 
fața Moscovei, năpraznica lovi
tură dată dușmanului la Sta
lingrad, vastele operații desfă
șurate pe întinderile frontului 
pină la Berlin, vor vorbi peste 
veacuri despre eroismul popoa
relor Uniunii Sovietice, despre 
dragostea lor de țară, des
pre hotărîrea de a-și apăra 
cu orice preț patria, pămîn- 
tul natal. In apriga încleș
tare cu forțele fasciste 
și-au dat viața milioane și 
milioane de oameni sovietici. 
O impresionantă mărturie a 
patriotismului popoarelor Uniu
nii Sovietice a constituit-o 
mișcarea do masă a partizanilor, 
care a făcut să ardă pămînlul 
sub picioarele cotropitorilor. 
Partidul comunist, făurit de 
Vladimir llici Lenin, a organi
zat și dinamizat acest imens 
efort de război, l-a îndrumat 
spre țelul unic al victoriei.

Izbînzile repurtate de Uniunea 
Sovietică au încurajat lupta 
celorlalte popoare înrobite de 
fascism, întărindu-le încrederea 
in victorie.

In România, partidul comu
nist. siluîndu-se in fruntea miș
cării pentru scoaterea țării din 
războiul hitlerist și eliberarea 
patriei, a definit obiectivele re
zistenței antifasciste, a organi
zat lupta clasei muncitoare, a 
maselor populare pentru atin
gerea lor, a militat pentru coa
lizarea celor mai largi forțe po
litice ale țării. Sub impulsul ac
tivității partidului, pe măsură 
ce suferințele cauzate de război 
se accentuau, mișcarea de re
zistență a căpătat dimensiuni 
tot mai largi și a ,por:t în !n- 
tensitale, cuprinzînd în rîndu- 
rile ei muncitori, țărani, inte
lectuali, oameni din cele mai 
variate categorii sociale și din 
rindul naționalităților conlocui
toare, ostași și cadre superioa
re din armată, personalități po
litice de diverse orientări, pe 
toii cei inleresali in eliberarea 
țării. Lupta comuniștilor și a 
altor patrioți pentru sabotarea 
mașinii de război fasciste, pen
ii u eliberarea patriei, desfășura
ta in pofida terorii cumplite 
dezlănțuite de regimul antones- 
cian și de gestapo, va rămine 
de-a pui uri o pildă vie a dra
gostei de țară, a atașamentului. 

pină la sacrificiul suprem, fală 
de < auza libertății.

Așa cum este bine cunoscut, 
in împrejurările internaționale 
favorabile create ca urmare a 
\ ictoriilor repurtate de Uniu
nea Sovietică și a loviturilor 
puternice primite de agresor 
pe toate fronturile, partidul co
munist, in colaborare cu cele
lalte forțe democratice și pa
triotice. a organizat și condus 
insurecția armată, care a dus 
la răsturnarea de la 23 August 
1911: înlăturarea regimului lui 
Antonescu și alăturarea Româ
niei la coaliția antifascistă. In 
cel de-al doilea război mondial, 
Romania a oferit exemplul unic 
al întoarcerii dinlr-o dală a 
armelor de către întreaga' ar
mată împotriva fascismului, 
fapt in care și-a găsit o vie 
și puternică reflectare starea 
de spirit anlihitleristă a milita
rilor romani, ca și a întregului 
popor.

In cronica victoriilor armatei 
române și ale formațiunilor pa
triotice, cu care a acționat în 
strînsă cooperare, se înscriu e- 
libernrea completă a Capitalei 
în primele zile ale Insurecției 
iar pină la sfîrșilul lui august 
1914, curățirea do hitlerișli a 
părții centrale, do sud-est și 
sud-vest a țârii. Armata română 
a continuat apoi lUDla, alături 
de Armata sovietică, pentru e- 
liberarea întregii țări și dincolo 
de hotarele ei, pe teritoriul 
Ungariei, și Cehoslovaciei, pină 
la infringerea definitivă a Ger
maniei hitleriste. Efectivul mili
tar de peste o jumătate de mi
lion de oameni — din care 
170 000 s-au jertfit pe cîmpul 
de bătălie —, cele peste 3 <>00 
de localități eliberate, de-e lun
gul unei distanțe care însumea
ză mai mult de 1 000 km stră
bătuți în dispozitivul inamic, 
cheltuielile pentru susținerea 
frontului care s-au ridicai îm
preună cu pagubele suferite 
prin distrugerile provocate fie 
trupele fasciste. la peste 1
miliard d o dolari la cursul va-
b. tar din 1938 — dau măsura
efortului uman șii material a)
României pentru zdrobirea fas-
cismului. Faptele de arme ale
ostașilor noștri au fost în re-
petale riiîduri remarcate în or-
dine de zi ale Comandamentu
lui Suprem Sovietic și în comu
nicate de război; peste 300 000 
de soldați, subofițeri și ofițeri 
români au fost distinși cu or
dine și medalii românești, so
vietice, cehoslovace și ungare.

O elocventă expresie a ela
nului patriotic stirnit în rindu- 
rile poporului de cauza dreaptă 
a războiului antifascist a con- 
stituit-o numărul mare de vo
luntari. Cum se știe, încă in 
cursul anului 1943 se constitute 
pe teritoriul Uniunii Sovietice, 
cu sprijinul guvernului sovietic, 
murea unitate militară.' divizia 
„Tudor Vladimirescu" — căreia 
i s-a atribuit ulterior, pentru 
vitejia dovedită în luptele de 
eliberare a Debiețînului, denu
mirea acestui c.raș —, precum 
și divizia „Floria, Cloșca și Cri- 
șan'. După 23 August 1944. rîn- 
durile voluntarilor au crescut 
cu zecile de mii de oameni în
regimentați în toimațiunile pa
triotice. Merită să fie sublinia
tă importanța pe care a avut-o 
acțiunea organizată, din indica
ția partidului, de către Comi
tetul Central al Uniunii, -Tine
retului Comunist, la chemarea 
căruia mii și nvi do tineri au 
plecat pe frontul antihitlerist.

Neuitate vor rămîne, de ase
menea, faptele oamenilor mun
cii din uzine, transporturi și de 
la sate, care au lucrat zi și 
noapte, izbutind, — în politia 
imenselor greutăți provocate de 
starea de secătuire a econo
miei naționale, de distrugerile 
de război, de sabotajul clase
lor exploatatoare și elementelor 
fasciste —, să asigure toate 
cele necesare frontului. Sacri
ficiile făcute de masele popu
lare pentru aprovizionarea ar
matei s-au ridica', prin sub
stanța și proporțiile lor, la 
înălțimea faptelor de vitejie 
săvîrșite pe front de ostași.

Soarta Germaniei hitleriste a 
fost pecetluită în primăvara a- 
pultii 1945, prin bătălia pentru 
Berlin, cea mai male bătălie 
din istoria războaielor. Armata 
sovietică a înfrînt aici ultima 
rezistență a hiîleriștilor. Prin 
capitularea fără condiții a Ger
maniei, la 9 mai 1945 s-a pus 
capăt războiului în Europa. 
Cîteva luni mai tîrziu, a fost 
scos din luptă aliat' I Germaniei 
în Asia — militarismul japonez,

ADUNAREA
(Urmare din pag. 1)

Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stal, 
ai Guvernului, ai Consiliului 
National al Frontului Unității 
Socialiste, vechi activiști ai 
mișcării muncitorești și anti
fasciste din țara noastre, vete
rani din războiul antiiascist, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
generali activi și in rezervă, 
foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, 
reprezentanți ai consiliilor 
naționalităților conlocuitoare, 
personalități ale vieții științi
fice și culturale, oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, ofi
țeri ai Forțelor noastre Ar
mate.

Au luat parte șeii de misi
uni diplomatice acreditați la 
București și atașați militari, 
precum și corespondenți ai 
presei de peste hotare.

S-a intonat Inmul de stal al 
Republicii Socialiste România.

Cuvfntul de deschidere a 
adunării a lost rostit de tova
rășul Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu

la Infringerea căruia a adu^ 
o importantă contribuție poporul) 
chinez, sub conducerea 
dului săli comunist. La 
unei conflagrații fără 
soldate cu pierderi unu 
materiale incalculabile, < 
se suferințe, oamenii de 
treg pamintul au respirai ușii 
ia|i, punindu-și speranța Inl'-o 
lume mai bună, Iară oprimare 
și războaie.

Pentru lupta eroică și jer'le! 
dale in cucerirea Victoriei, prii 
tru 1(4 ceea ce a făcut ca s 
nimicească fascismul, popou.' '!> 
sovietice și-au ciștigal admirația 
și gratitudinea din partea inlic- 
gii omeniri.

In această zi solemnă, poporul 
român aduce omagiul și prino-* 
sul recunoștinței sale Uniunii 
.Sovietico, glorioaselor ci arma-F 
te. In focul luptelor contrai 
hi tier iști lor. prin singele vărsat} 
in comun de ostașii români și1 
sovietici, s-a cimentat prietenia} 
dintre poporul român și po-4 
poarele sovietice, prietenie cei 
s-a dezvoltat în anii construct 
ției socialiste, pe fondul cornul 
nității de orînduire și de țeluri.;

Poporul nostru cinstește. diil 
asemenea, bravura și jertfele? 
forțelor armato ale Statelor Uj 
uite, Marii Britanii. Franței ștt 
celorlalte state din coaliția an-jf 
tihitleristă. ale eroilor mișcă-a 
rii de rezistență din toate ță1? 
rile, ale tuturor celor care au 
contribuit la infringerea fascis
mului.

La a 25-a aniversare a Zilei 
Victoriei, gindurile noastre se 
îndreaptă cu emoție și recu
noștință fierbinte spre neinfri- 
cații fii ai poporului român — 
ostași și ofițeri, luptători ding 
formațiunile patriotice. revoluS 
ționari și antifasciști care n- 
precupețit nimic pentru elibejl 
rarea țării, pentru nimicire® 
fascismului. Vitejia și abnegației 
lor vor fi întotdeauna cinstit® 
ca o pildă de patriotism, de’ 
dăruire și devotament pentru 
cauza libertății. In istoria pa
triei vor fi, de asemenea, me-»’ 
reu slăvite faptele înălțătoare 
ale clasei noastre muncitoare,, 
ale întregului popor din timpul 
războiului antihitlerist.

Contribuția țării noastre la 
infringerea Germanici naziste â 
fost recunoscută și apreciată du 
puterile alia'tc, de opinia pu
blică internațională. Numeroase 
documente, romarcind ..Actul 
curajos al cotiturii hotărîtoare; 
a politicii României spre rup
tura cu Germania hitle- 
ristă și alianța cu Națiunile 
Unite, în clipa cînd încă nu se 
precizase clar infringerea Ger
maniei' — citat din Decretul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
din 6 iulie 1945 —. au relevat 
rolul considerabil pe care l-a 

-jucat acest act in schimbarea 
raportului de forțe pe plan mi
litar și politic în sud-estul Eu
ropei. în evoluția generală a 
războiului. La Conferința de 
pace de la Paris, delegatul U- 
niunii Sovietice. Vișinski. sub
linia : ..La 23 August, cind nu 
erau încă evidente perspectivele 
desfășurării viitoare a eveni
mentelor militare și cind soar
ta Germaniei era departe de a 
fi clară, politica externă a Ro
mâniei a luat o întorsătură ho
tărîtoare. România a încetat 
complet operațiile militare îm
potriva Uniunii Sovietice pe 
toate teatrele de război, a ieșit1 
din războiul împotriva Națiu
nilor Unite, a rupt legăturile 
cu Germania și sateliții ei, a in
trat în război de partea Na
țiunilor Unite, împotriva Ger-’ 
maniei și Ungariei. Prin aceas
ta România a acordat ajutori* 
Națiunilor Unite și, în primul >• 
rind, Uniunii Sovietice, care, : 
mai mult decît celelalte țări, h 
a suportat atacurile militare din 
partea Germaniei și a sateliți
lor ei“. La rindul său. minis
trul de externe al Marii Bri
tanii, Eden, intr-o declarație 
făcută în Camera Comunelor în 
septembrie 1944, arăta că : 
„România a dat un ajutor sub
stanțial cauzei aiiaților", iar 
deputatul laburist Ivor Thomas, 
atrăgind atenția că România 
este a patra țară în coaliția 
anlihitleristă în ce privește e- 
fectivelc angajate pe frontul 
antifascist, propunea să i se a- 
corde statut de cobcligcranță. 
Toate acestea proiectează o 
puternică lumină asupra im
portanței internaționale a actu
lui do la 23 August 1944 și a 
importanței participării Româ
niei la războiul antihitlerist, 
îndreptățind satisfacția poporu
lui nostru de a-și fi adus con-

Tovarăși,

FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei.

Primit cu îndelungi aplauze 
a luat cuvrnlul tovarășul Ion 
Gheorglie Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri.

Expunerea a fost subliniată 
in repetate rÎnduri cu puter
nice aplauze.

Adunarea din Sila Palatu
lui Republicii a Încununat o 
serie de ample mani testări 
ce au avut loc in Întreaga 
țară — conferințe, simpozioa
ne, expoziții documentare, in- 
tilniri cu veterani din cel 
de-al doilea război mondial 
— manifestări prin care po
porul român a intimpinal a- 
ceaslă zi, cu dublă semnilica- 
ție, Înscrisă cu litere de aur 
In letopisețul patriei. întreaga 
noastră națiune cinstește cu 
recunoștință șl înaltă mindrle 
patriotică amintirea neînlrlca- 
ților luptători cute In urmă 
cu 93 de ani au cucerit inde
pendența de stal a României, 
deschizând perspectiva realiză
rii unității statale și a dezvol
tării moderne a țării; memo
ria eroilor care, in cel de-al 
doilea război mondial, prin 
luptă dîrză pentru eliberarea

faertul de secol care a trecut 
ll.i terminarea războiului a 
i’cis pentru poporul român 

perioada unor prefaceri a- 
dih>i și fecunde, produse pe 
loate planurile existenței so- 

rezultat al revoluției 
și al construirii orin- 

>i, socialiste. Au fost 
nuncă încordată, de e- 

slăruitoare pentru vin
decarea rănilor războiului și 
retâcerca economiei naționale, 
peiiru așezarea temeinica a 
întregii țâri pe făgașul progre
sului neîntrerupt și multilate
ral. .Judecind lucrurile in pers
pectiva pe care ne-o dă curge
rea timpului, putem aprecia că 
jertfele făuritorilor victoriei de 
acum 25 de ani ca și energia 
oamenilor muncii dedicată pro
pășirii patriei după eliberare 
n-au fost zadarnice, ci au ro
dit bogat in împlinirea înalte
lor idealuri ale poporului ro
mân, de libertate, dreptate so
cială și viață nouă.

Independența și suveranitatea 
redobîndile prin eliberarea de 
sub jugul fascist sînt astăzi 
maj reale ca oricind în istoria 
patriei. Ele au căpătat o teme
lie I granitică prin instaurarea 
puterii populare, prin dezvolta
rea in ritm viu a forțelor de 
producție, ca urmare a înfăp
tuirii politicii partidului, prin 
sporirea avuției naționale. Suc
cesele economice, politice, so
ciale obținute în anii socialis
mului au schimbat în mod 
profund înfățișarea țării, traiul 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate.

In prezent, poporul nostru 
este angajat cu toate forțele în 
îndeplinirea sarcinilor uJtimu- 

. lui an al actualului cincinal, 
pregătind astfel trecerea la rea
lizarea amplului program ela
borat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român. A- 
tingerea obiectivului luminos pe 
care ni l-am propus — făuri
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate — implică o 
ma're concentrare de mijloace, 
o muncă energică și conștiin
cioasă în toate domeniile. Parti
dul polarizează resursele țării, 
capacitățile creatoare și spiri- 

. tul inventiv al oamenilor spre 
ridicarea întregii activități e- 
conomice și sociale la Un nivel 
calitativ mereu superior, cores
punzător exigențelor societății 
moderne, posibilităților oferite 
de revoluția științifico-tchnică 

. pe caro o trăim. Numai astfel 
poate fi obținută o eficiență 
din ce în ce mai mare în toate 
compartimentele organismului 
nostru social, poate fi asigurată 
dezvoltarea neîntreruptă a so-

. ciețății românești, poate fi lăr
gită permanent baza creșterii 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

In centrul atenției se află, ca 
și pină acum, dezvoltarea in
tensivă a forțelor de producție 
și modernizarea economiei, de 
care depinde, in primul rînd, 
sporirea bogăției materiale a 
societății. Totodată, pentru asi
gurarea libertății. progresului 
și bunăstării, un rol excesiv de 
important îl au și îl vor avea 
cu 2atît mai mult in viitor ști
ința și cultura, formația spiri
tuală a oamenilor. In concor
dantă cu acest adevăr, statul 
se preocupă de extinderea și 
modernizarea învățămintului, 
ca principal factor de instrui
re și culturalizare, precum și 
de stimularea generală a tutu
ror > componentelor culturii. 
Trebuie, de asemenea, subliniat 
că imensitatea efortului făcut 
de ștat pentru dezvoltarea eco
nomiei, științei, culturii și ar
tei, pentru perfecționarea vie
ții sociale în ansamblu implică 
un .stăruitor efort individual 
din partea fiecăruia, indiferent 
de locul pe care il ocupă în 
societate, de a-și perfecționa 
propria activitate, de a acumula 
cit mai mult din adevărata a- 
valan.șă de cunoștințe pe care 
le creează geniul uman în e- 
poca actuală. Adăugind cadoul 
mereu mai favorabil ce se 
creează în viața societății noas
tre ;prin adincirea sistematică 

. a democrației socialiste, prin a- 
tragcrca la luarea deciziilor a 

IC celop ce sint chemați să le și 
i înfăptuiască, avem o imagine a 

preocupărilor majore ale parii- 
i< duluj și statului, menite să de- 

gajet,tot mai evident trăsătu- 
o rile proprii socialismului.

q

‘ palrie'i, prin jertfe supreme 
și-au adus o contribuție de 
preț, Imanim recunoscută, la 
'zdrobirea fascismului și do- 
Jjindiiea victoriei.

zXdunarea festivă consacrată 
aniversării Zilei 'victoriei și 
Independenței de Stat a Ro
mâniei s-a inclieial intr-o at
mosferă de puternică insulle- 
țire. Asistența ovaționează 
îndelung pentru Partidul Co
munist Român, stegarul luptei 
pentru înfăptuirea idealurilor 
poporului nostru ne indepen
dentă și libertatea patriei, 
conducătorul încercat pe dru- 

^tnul corslrticției s-ural iste. Se 
scandeti'ă îndelung „P.C.R.", 

oj,P ,C. R.“, „Ceaușescu — 
P.C.R-.

Este r o nouă și puternică 
afirmare a dragostei, a atașa
mentului proluna al Întregu
lui nostru popo. lată ac par
tid. de conducătorii săi. a ho- 
tărîrii ferme de a in fă pi ui 
neabătut politica internă și 
externă, muxisl-leninistă, a 
Partidului Comunist Român, 
pentru continua înflorire a 
patriei, pentru ridicarea Româ
niei pe, r.ol culmi aie civiliza
ției șl progresului, pentru tri
umful păcii șt socialismului 
In lume.

(Agerpres)

Evocind evoluția țării noas
tre din anii luptei împotriva 
fascismului și pină în prezent, 
se cuvine să subliniem încă o 
dată, ca o realitate esențială 
care rezultă din această evolu
ție, sudura trainică dintre partid 
și popor, forța dinamizatoare a 
politicii partidului. Ceea ce 
generează imensa autoritate și 
influență de care se bucură 
partidul in popor este, pină la 
sfirșîtu) sfirșitului. faptul că in 
întreaga sa politică el dă expre
sie năzuințelor și intereselor 
fundamentale ale națiunii. Răs- 
punzind acestor interese, poli
tica partidului răspunde impli
cit intereselor socialismului și 
progresului in întreaga lume. 
Partidul, despre care puteam a- 
firina ou toată vigoarea că 
reprezintă chintesența conștiin
ței de sine a clasei mun
citoare, a forțelor celor mai 
înaintate ale națiunii noastre 
socialiste, s-a dovedit și se 
dovedește la înălțimea misiu
nii sale istorice de conducător 
politic al poporului in lupta 
pentru libertate, pentru înflo
rirea României socialiste.

Tovarăși,

Victoria asupra fascismului a 
avut consecințe profunde pe a- 
rena mondială, a marcat în
ceputul unui proces de ample 
mutații în configurația social- 
politicâ a omenirii, in raportul 
de forțe și in relațiile interna
ționale.

De o importanță istorică deo
sebită este constituirea siste
mului socialist mondial, cuprin- 
zind 14 state, sistem care repre
zintă principala forță a evolu
ției societății contemporane, cea 
mai puternică stavilă. în calea 

. reacțiunii, a imperialismului. 
Forță politică influentă a zile
lor noastre a devenit mișca
rea comunistă și muncitoreas- • 
că. In anii de după război, in 
numeroase țări a crescut con
siderabil gradul de organizare 
a clasei muncitoare, s-au lăr
git rindurile partidelor comu
niste, a sporit capacitatea lor 
de a șe adapta la condițiile 
specifice țărilor in care acti
vează, de a călăuzi masele 
populare, atit în direcția unor 
schimbări structurale in viața 
societății, cit și a apărării li
bertății și independenței popoa
relor. Ultimul pătrar de veac 
a cunoscut, do asemenea, o 
vijelioasă dezvoltare a luptei 
de eliberare națională, ceea ce 
a determinat prăbușirea siste
mului colonial al imperialis
mului. Mișcarea pentru dobin- 
direa și apărarea independenței 
naționale reprezintă o compo
nentă de seamă a progresului 
general al societății omenești.

Asistăm la o tot mai puter
nică afirmare a voinței popoa
relor de a se dezvolta de sine 
stătător, fără nici un amestec 
din afară, Ia sporirea necesi
tății ca fiecare națiune, fiecare 
stat să se afirme pe arena in
ternațională. Pentru libertate 
și progres social. împotriva 
încercărilor cercurilor reacțio
nare mondiale de a se ames
teca în treburile interne ale 
popoarelor, acționează astăzi 
puternice forțe social-politice, 
cuprinzînd clasa muncitoare, 
pături largi ale țărănimii, in
telectualității, tineretului, orga
nizații de femei, cercuri socia
le extrem de diferite sub ra
portul convingerilor și orientă- 
rilqr politice, filozofice și reli
gioase, personalități ale vieții 
științifice și culturale.

O privire lucidă asupra e- 
voluției omenirii duce la con
cluzia că. spre deosebire de anii 
premergători ultimului război 
mondial, superioritatea se află, 
in prezent, de partea forțelor 
sociale care militează pe toate 
continentele pentru respectarea 
dreptului imprescriptibil al fie
cărui popor de a-și hotărî sin
gur destinele. împotriva impe
rialismului. pentru pace și co
laborare între state. Firește, atit 
timp cit există imperialismul 
există și pericolul politicii sale 
agresive, de hegemonism și su
premație mondială. Nu pot și 
nici nu trebuie să fie ignorate 
sau subestimate acțiunile cercu
rilor imperialiste reacționare 
care atentează la libertatea po
poarelor, tendința lor de a în
corda relațiile internaționale. 
Ultimul pătrar de veac a ară
tat, nu de puține ori. că aces
tea nu se dau in lături de la 
încălcarea independenței și su
veranității statelor, recurg ]a 
presiuni politice și economice, 
la ingerințe în treburile inter
ne ale altor țări, promovează 
o politică de forță și de ame
nințare cu forța. intensifică 
înarmările. Tocmai de aceea 
este un imperativ pentru toate 
popoarele să-și păstreze perma
nent trează vigilența și să ac
ționeze unit, stăvilind încercă
rile de a opri societatea uma
nă să pășească înainte pe dru
mul progresului și păcii.

Mersul lumii contemporane 
ridică in fața statelor proble
ma conduitei in raporturile din- 
tre ele. precum și sarcina de a 
așeza aceste raporturi pe o so
lidă bază principială, de a se 
lua loate măsurile necesare, la 
seară națională, regională și 
planetară, pentru soluționarea 
pe cale pașnică a litigiilor in
ternaționale, asigurarea progre
sului omenirii, prevenirea unui 
nou război și statornicirea unei 
păci durabile.

Examinarea cauzelor care au 
generat ultima conflagrație 
mondială, ea și desfășurarea vie
ții internaționale in perioada 
postbelică pun in lumină con
secințele nefaste pe care le au 
incălcarea normelor fundamen
tale ale relațiilor dintre state, 
politica de forță și dominație, 
de lezare a drepturilor și inte
reselor legitime ale statelor su
verane și ale popoarelor. Este, 
deci salutar faptul că in opi
nia publică mondială, cil și in 
rindul oamenilor politici capătă 
tot mai mulți aderenți ideea ne
cesității de a clădi raporturile 
dintre state pe baza respectă
rii stricte a dreptului sacru al 

fiecărui popor de a-.și hotărî 
destinele, corespunzător p. opriț i 
opțiuni, de a statornici spiritul 
de justiție și morală in rela
țiile internaționale, prin respec
tai ea consecventă, de cairo lo|i 
și față de toți, a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

Călăuzită neabătut de idealu
rile nobile ale libertății, pro
gresului social și păcii, România 
socialistă desfășoară pe arena 
internațională, așa cum se știe, 
o intensă și multilaterală acti
vitate. Prin glasul secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
do Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolac 
Ccaugeseu, au fost de nenumă
rate ori afirmate constantele 
politicii externe a partidului și 
statului nostru : prietenia, ali
anța și colaborarea cu toate ță
rile socialiste, ca element fun
damental al acestei politici — 
dezvoltind activ cooperarea in 
cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și al trata
tului de la Varșovia, ca și în 
cadrul relațiilor cu celelalte 
state socialiste; extinderea co
laborării cu toațțț țările lumii, 
indiferent de orînduirca social- 
polilică; lupta pentru unitatea 
tuturor forțelor antiimperialiste, 
iubitoare de libertate, democra
ție și pace: respectarea drep
tului fiecărui* popor de a-și 
decide soarta cum ii dictează 
propriile interese: înfăptuirea 
dezarmării și cu prioritate a 
celei nucleare; promovarea nor
melor de drept și morale în re
lațiile internaționale.

Este bine cunoscută poziția 
țării noastre in ce privește se
curitatea europeană. înfăptuirea 
acestui deziderat, instaurarea 
unui climat de înțelegere și 
conlucrare pașnică între statele 
continentului nostru ar cores
punde intereselor vitale ale po
poarelor din Europa, ca și in
tereselor generale ale păcii in 
lume, ar contribui la insănă- 

* toșirea întregii vieți internațio
nale, la soluționarea pașnică a 
problemelor divergente existente 
pe glob. Sintem. de asemenea, 
convinși că ar avea repercusiuni 
extrem de pozitive pentru pa
cea mondială, pentru dezvolta
rea colaborării și cooperării în
tre toate statele desființarea 
blocurilor militare, retragerea 
trupelor străine de pe teritoriul 
altor state, renunțarea la for
ță și la amenințarea cu forța 
in relațiile internaționale,

• Pentru poporul român este un 
motiv de îndreptățită mindrie 
faptul că spiritul care animă 
politica externă a partidului și 
statului nostru, principialitatea 
ei, țelurile pe care le slujește 
au făcut să crească permanent 
prestigiul internațional al Ro
mâniei, stima și prețuirea sa pe 
plan mondial.

Evoluția vieții internaționale 
în ultimele decenii învederează 
caracterul indivizibil al păcii. 
Intr-adevăr, in condițiile inter
dependențelor atit de strînse, 
proprii epocii actuale, nu este 
nici o exagerare în aserțiunea 
că orice focar de încordare, 
orice război local se poate a- 
grava și extinde, se poate trans
forma. la un moment dat. in
tr-un factor de tulburare a pă
cii pe întreaga planetă.

Pornind de la principiile ca
re călăuzesc politica, externă a 
țării noastre, de la atitudinea 
de sprijinire fermă a dreptului 
fiecărui popor de a decide liber 
asupra destinelor sale, guvernul 
român și-a făcut cunoscută, prin 
recenta sa Declarație, poziția 
față de evenimentele din Viet
nam, din Catnbodgia și din 
Laos, cerind încetarea agresiu
nii americane. Cu aceeași grijă 
față de soarta păcii, progresu
lui și libertății popoarelor. în
grijorată de intensificarea ac
țiunilor militare și creșterea în
cordării în Orientul Apropiat, 
România se pronunță stăruitor 
pentru reglementarea pe câi po
litice a conflictului din această 
zonă, pe baza rezoluției Consi
liului de Securitate.

Poporul român, partidul nos
tru comunist și guvernul Ro
mâniei socialiste nutresc încre
derea că perspectiva construi
rii unei lumi fără războaie, a 
instaurării unei păci durabile 
pe planeta noastră este o pers
pectivă realistă. Desigur, nu pot 
fi eludate obstacolele existente 
încă în calea atingerii acestui, 
deziderat, persistența forțelor 
reacționare care acționează in 
lume, dar avem toate motivele 
să privim optimiști viitorul o- 
menirii. In condițiile actuale, 
ale furtunoasei dezvoltări a 
științei și tehnicii, legăturile de 
colaborare, coexistență pașnică 
între state se impun cu o forță 
ireductibilă; de altfel, aceasta 
este singura alternativă a unui 
război termonuclear pustiitor, 
care ar echivala cu pierderi 
incomensurabile pentru întrea
ga omenire.

Partidul și statul nostru con
sideră că succesul luptei ce se 
desfășoară pe plan mondial 
pentru pace și progres, împo
triva pericolului de război, pen
tru cauza libertății și indepen
denței popoarelor, depinde in 
mod hotărîtor de unirea intr-un 
front comun a tuturor forțelor 
antiimperialiste. De aceea, ne 
pronunțăm consecvent și depu
nem eforturi perseverente pen
tru depășirea dificultăților și 
divergențelor care există in pre
zent in relațiile dintre țările 
socialiste și dintre partidele co
muniste și muncitorești, pentru 
întărirea unității țărilor socia
liste. a mișcării comuniste — 
factori hotăritori ai evoluției 
lumii contemporane — pentru 
unitatea forțelor democratice și 
progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni. Prin eforturi; ■ 
conjugate și neslăbite ale tutu
ror popoarelor se poate crea 
pe globul pămintesc climatul de 
liniște și înțelegere intre state.

Sintem încredințați că rațiu
nea și pacea mondială vor 
triumfa 1

CULTURAL
MUZICA SIMFONICA

După turneul in Italia 
Franța, Ansamblul Consiliu
lui sindicatelor sanitare Bu
curești susține o suită de 
spectacole in țară. In Petro
șani, orchestra ansamblului 
va susține un Concert de 
muzică simfonică. In program 
lucrări de Vivaldi. Brahms. G. 
Enescu. Concertul va avea loc 
in sala Casei de cultură, du
minică la ora 18. Intrarea 
gratuită.

Și

DESENE PE ASFALT

Consiliul municipal al Or- | 
ganizației pionierilor a ini- I 
țiat un concurs cu tema ,.Ro- . 
mânia socialistă în imagini' I 
în cadrul căruia școlarii ta- ‘ 
lentați în arta plastică vor I 
desena pe asfalt. Este con- I 
cursul talentului și fanteziei | 
inspirate de realitate. Prima 
fază, orășenească, se va (' 
fășura duminică dimineața in 
Petroșani.

dos- I 
;a in I

I
I
B

I
I

SPORTIV
FOTBAL

se• .- - 
va disputa, pe stadionul din 

* itilnireâ dintre echi- 
,----  -r..... ța Petroșani -
nofrig Cluj in cadrul cam-

i dimineața, cu începere 
de la ora 11 intîlnirile din
tre echipele Constructorul Lu- 
peni — Energia T 
Preparația Petrila —

I 
I 
I
I
I____
ILonea. întilnirea dintre echi- I 

pels Știința Petroșani — Teh- | 
I nofrig Cluj in cadrul cam- .
pionatului diviziei C. Intîl- I 

| nirea va începe la ora 10. ■
( In cadrul campionatului ■
| județean de fotbal. în Valea I 
I Jiului, se vor disputa, dumi- ■

nică dimineața, cu începere I 
de la ora 11 intîlnirile din- I 

Itre echipele Constructorul Lu- | 
peni — Energia Paroșeni și I 

IPreparația Petrila — Parîn- _ 
gul Lonea.

HANDBAL |

IO In cadrul campionatului ■ 
național de handbal mascu- I

I lin, divizia B, stadionul Jiul J 
I din Petroșani va găzdui du- I 
1 minică dimineața. începînd I 
I cu ora 10. întîlnirea dintre I 
I echipele Știința — Metalul | 
| Copșa Mică. n

■ RUGBI
■ O Stadionul din Lonea va I 
I găzdui, duminică dimineața. I 
I * întîlnirea de rugbi dintre di- ] 
I vizionarele A Știința Petro- .

șani — Dinamo București. Tn- I 
■ tîlnirea va începe în jurul • 
I orei 11,45. Tn continuare, de I 
’ la ora 13.15 se va disputa I 
I întîlnirea de rugbi dintre I 
I Știința Petroșani (II) — Poli- |

HANDBAL

J In cadrul campionatului 
...ițional de handbal mascu
lin, divizia B. stadionul Jiul 
din Petroșani va { 
minică dimineața......... .
cu ora 10. întîlnirea dintre 
echipele Știința — Metalul 
~ >șa Mică.

KL’GBl

O Stadionul din Lonea va 
găzdui, duminică dimineața, 
întîlnirea de rugbi dintre di
vizionarele A Științ: *
șani — Dinamo T 
tîlnirea va începe în jurul 
orei 11,45. Tn continuare, c' 
la ora 13.15 se va discuta 
întilnirea de rugbi dintre 
Știința Petroșani (II) — Poli
tehnica Cluj.

Noufăfi din 
transportul 
în comun

De la conducerea I.G.C, 
Petroșani aflăm că, ue 
curind, s-au luat măsuri pv.i- 
tru a se asiqura locuitorilor 
Văii Jiului noi posibilități de 
deplasare în împrejurimile mu
nicipiului. pentru petreceiea 
sfirșituiui de saptămina. AsLei, 
în fiecare simbătă. incepmd 
de la ora 14,20, un autobuz 
va asiqura transportul din Pe
troșani (Piața Victoriei) la ca
bana Voievodu. Autobuzul va 
circula in continuare pe a- 
ceasta rută, din oră in ova, 
ultima cursă spre cabană pie- 
cind la ora 20,20. Incepind 
de la ora 15. tot simbăta, un 
alt autobuz va asiqura trans
portul la cabana Peștera Bo
lii. Autobuzul va circula <n 
continuare din oră în oră, ul
tima cursă plecind din Petro
șani la ora 20.

Duminica, prima cursă la 
cabana Voievodu va pleca din 
Petroșani la ora 7.20. Cursa 
va circula apoi din oră in oră, 
ultima plecind din Piața Victo
riei la ora 20. Prima cursă la 
cabana Peștera Bolii va pleca 
din Petroșani la ora 8. Cursa 
va circula apoi din oră in oră, 
ultima plecind din Piața Vic
toriei Ic ora 20.

in caz de timp neiavorabil 
cursele se suspendă.



4 Steagul roșu
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Pjrtînd în inimi tradițiile 
glorioaselor fapte de arme
(l'rmare din png. I) 

do nord-vest a României aflată 
sub ocupație horthystă.

Sprijinite activ dc întregul 
popor, unitățile românești de 
toutc armele, angajind în ope
rațiunile militare din august 
1944 pinâ în mai 1945 circa 
540 000 de oameni, și-au înde
plinit exemplar misiunile de 
luptă ce le-au revenit. Timp de 
aproape nouă luni, umăr la 
umăr cu trupele sovietice, ar
mata română a luptat pentru 
izgonirea trupelor fasciste de pe 
teritoriul tării și apoi, dincolo 
de hotarele ei. a participat la 
marile operații de pe teritoriile 
Cehoslovaciei și Ungariei, pină 
la victoria finală asupra Ger
manici fasciste. Cu prețul unor 
mari pierderi care s-au ridicat 
la aproape 170 000 de ostași, au 
fost cîștigatc bătălii care au 
contribuit considerabil 1;- obți
nerea victoriei. In somn de pre
țuire a eroismului săvirsit pe 
cîmpul de luptă, peste 300 000 
de ostași, subofițeri și ofițeri 
români au fost distinși cu or
dine și medalii românești, so
vietice. cehoslovace și ungare.

Faptele de eroism, glorioa
sele tradiții de luptă ale sol- 
daților și ofițerilor români, ale 
tuturor luptătorilor care s-au 
jertfit pentru libertatea și in
dependența patriei noastre, sînt

vii în inimile ostașilor, ale tu
turor cadrelor forțelor noastre 
armate. Ic însuflețesc in desă- 
\ ir.șirca pregătirii lor dc luptă, 
in îndeplinirea datoriei lor sa
cre : apărarea cu strășnicie a 
hotarelor și independenței pa
triei. a libertății si cuceririlor 
revoluționare ale poporului ro
mân. Glorioasele fapte dc ero
ism ale armatei române în lup
ta pentru zdrobirea Germanici 
fasciste constituie strălucite e- 
xemplc do dăruire și perseve
rentă și pentru luptătorii găr
zilor patriotice. Oameni do virs- 
tc și ocupații diferite, membrii 
formațiilor gărzilor patriotice 
din Valea Jiului, după orele dc 
muncă in nune, uzine sau pe 
șantiere, unde depun strădanii 
susținute pentru Sporirea pro
ducției materiale, îmbracă uni
formele de luptători, se dăru
iesc neobosit însușirii artei mi- 
nuirii armelor. își perfecționea
ză pregătirea militară. Aniver- 
sînd glorioasele victorii asupra 
fascismului. ostașii forțelor 
noastre armate, luptătorii găr
zilor patriotice își manifestă 
voința formă de a duce mai de
parte eroicele tradiții de luptă 
alo ostașilor români săvîrșitc in 
războiul pentru libertatea și in
dependența patriei, pentru zdro. 
birea fascismului, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a-și 
perfecționa pregătirea dc luptă, 
măiestria militară.

A

In pragul unui jubileu 
al rugbiulul petroșânean

înfruntarea
cu Dinamo București, 

pentru rivnitul loc trei...
Despre rugbi — sportul cu 

balonul oval — nu se poate 
spune că se bucură dc aceeași 
popularitate ca fotbalul, și to
tuși cit de minunate Galități 
cultivă acest sport in rîndul 
tinerilor : forță, sănătate, dirze- 
nie. curaj, cinste, modestie...

Ca un corolar al acestor în
sușiri apare înaltul spirit de 
echipă, victoria este rodul efor
turilor colective ale coechipieri
lor... Cine nu admiră încleș
tarea de forțe dintre cele două 
înaintări, șarjele pe trei sfer
turi ori necruțătoarele placaje, 
pentru a aminti numai citcva 
din fazele care dau frumusețe 
acestei discipline sportive ? 
Rugbiul pretinde din partea ju
cătorilor o bună tehnică, vite
ză de reacție, intuiție și fan
tezie.

In țara noastră acest frumos 
sport a apărut în 1908.

Transplantul rugbiului in Ro
mânia s-a făcut din Franța și 
Anglia, unde se bucura de o 
mare popularitate printre stu
denții și elevii noștri care stu
diau acolo. Pentru ei încet. în
cet. rugbiul a devenit o ade
vărată pasiune. Reintorși în ța
ră. nu s-au mai despărțit de 
plăcutul și utilul mijloc de des
tindere. răsplătindu-1, instruin- 
du-i și pe alții în tainele lui...

La studenții din Petroșani, 
noutatea sportului cu balonul 
oval pătrunde prin intermediul 
unui grup de entuzaști. care 
pun în 1957 bazele echipei Ști
ința. După o scurtă perioadă 
de activitate în divizia secundă 
a țării, echipa promovează in 
categoria A. Din 1960 este an
grenată neîntrerupt in camoio- 
natul primei divizii naționale 
și împlinește anul acesta 10 
participări consecutive — un ju
bileu ce se impune a fi sâr
bă W it.

In coi 10 ani de activitate 
echipa Știința a reușit să ter
mine cu regularitate principala 
competiție oficială a tării in 
prima jumătate a clasamentu
lui. Menționăm edițiile 1962 și 
1965. cînd se clasează pe locul 
V edițiile din 1961. 1967. 1969 
— locul VI. pentru ca anul a- 
cesta să rivnească la deosebita 
performanță de a se clasa pe 
unul din primele trei locuri, 
pină în prezent destinate nu
mai celor trei „mari“ bucureș- 
tene : Grivița Roșie. Steaua și 
Dinamo, intr-o ordine pe care

o tranșau numai pe baza con
fruntărilor directe...

Succesele trecute ale echipei 
Știința au fost realizate de en
tuziaști cu dăruire totală pen
tru acest sport, dintre care se 
cuvine a fi amintiți, fostul ju
cător și antrenor ing. Neculai 
Ureche, jucătorii ing. Mircea 
Manolache. ing. Ioan Dijmăres- 
cu. antrenorul actual Ioan Ilies
cu. Ca să nu mai vorbim de 
cei care au meritat cinstea de 
a fi componenți ai lotului na
țional : N. Mateescu, I. Cior
nei. actuali jucători la Steaua, 
S. Pop și V. Săbău, de la Gri
vița Roșie, și alții.

In prezent locul lor este o- 
cupat de alte talente rugbistice 
ce întregesc o valoroasă echipă...

...Miine se va desfășura un 
meci dc importanță majoră cu 
puternica echipă Dinamo Bu
curești, un veritabil derbiu al 
campionatului, care va decide, 
in mare măsură, pe ocupanta 
locului III. Sperăm să fie un 
meci spectaculos, care . să facă 
o bună propagandă acestui 
sport. Cit despre victoria fi
nală, o dorim din inimă să fie 
de partea studenților noștri !

...Publicul spectator va putea 
vedea și încuraja echipa Insti
tutului de mine și a Văii Jiu
lui. ce ne reprezintă cu cinste 
în campionatul divizionar al 
țării...

...Va putea admira pasele sur
priză ale acestui virtuos al fen
telor ce se numește Sergiu Băr- 
găunaș. excelentele transformări 
ale lui Ștefan Crăciunescu, si
guranța în mînuirea balonuiui 
a lui Victor Marinescu, placa
jele necruțătoare ale lui loan 
Moromete. precum și înaintarea 
echipei care constituie acea gră
madă de granit, punctul forte 
al echipei...

Realizarea unei victorii în 
partida de duminică ar însemna 
un succes deosebit al sportului 
din Valea Jiului : clasarea e- 
chipci de rugbi ..Știința11 Petro
șani in primele trei locuri ale 
campionatului diviziei A.

Deci să avem încredere în 
posibilitatea realizării acestei 
performanțe. Sâ fim, prin en
tuziasm și participare activă, a- 
lături de echipă la înfruntarea 
de mîine. să răzbată din toate 
piepturile tradiționala încuraja
re „Hai Știința" !

Ing. Ilie ROTUNJEA NU 
asistent I.M.P.

LOTO
La tragerea Loto din 8 mai 

1970 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

Extragerea I : 29 82 90 31 59 
63 78 18 1.

Fond de premii: 539 126 lei..
Extragerea ' a Il-a: 6 69 54 

45 77 20 89.
Fond de-premii: 482 981 lei.

MEXICUL
Cu greu și-ar putea da seama 

cineva că Mexicul se află in 
prezent în plină campanie e- 
lectorală. „El Mundial" — cum 
este numit Campionatul Mondial 
de Fotbal — captează atenția 
și interesul tuturor mexicanilor, 
iar febra pregătirilor lasă prea 
puțin timp altor preocupări, fie 
ele chiar și politice. Micul 
„Juanito*. păpușa mascotă a 
Campionatului — după ce a dai 
naștere la vii controverse - și 
critici deoarece și-a permis să 
apară în fața lumii fotbalistice 
„sumar" îmbrăcat, a inundat pur 
și simplu cu enormul sau som
brero străzile, emisiunile de ra
dio șj televiziune, precum și 
paoinile ziarelor. I'e stradă, in 
b aluri, piele sau parcuri nu 
sc discuta decît despre fotbal 
și, bineînțeles, despre șansele 
echipei mexicane. Sosirea in 
Mexic în această săp' nînă a 
primilor protagoniști ai marii

U/Z t^mjlONALĂ
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MOSCOVA 8 (Agerpres), — 
în Palatul Congreselor din 
Kremlin a avut loc vineri șe
dința festivă consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a victoriei 
asupra fascismului. în prezidiu 
au luat loc Leonid Brejnev, 
Alexei Koslghin, Nikolai Pod- 
gornii și alți conducători ai 
P.C.U.S. și statului sovietic, 
șefi ai delegațiilor militare 
din unele țări socia
liste, veterani de război din 
Franța, Italia și alte state. Din 
Republica Socialistă România 
a fost prezentă delegația militară 
condusă de qeneral-colonel Ion 
Ionita, ministrul forțelor ar
mate.

Despre semnificația victoriei 
asupra Germaniei hitleriste a 
vorbit ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Andrei 
Greciko.

de sub fascism, la care au fost 
prezenți Walter Ulbricht și alți 
conducători de partid și de, stal 
ai Republicii Democrate Ger
mane. Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, a pre
zentat o expunere in care a 
evocat evenimentele din mai 
1945 și a subliniat importanța 
lor istorică.

BERLIN 8 (Agerpres). — Vi
neri scara, a avut loc la Berlin 
o adunare festivă cu ocazia ani
versării unui sfert de veac de 
la eliberarea poporului german

ULAN BATOR 8 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a victoriei asupra 
fascismului, la Ulan Bator a 
avut loc vineri o adunare fes
tivă, la care au luat parte 
conducători de partid și de stat 
mongoli, in frunte cu J. Țeden- 
bal. prini-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri.

Raportul, intitulat .,25 dc 
de la marca victorie", a 
prezentat de B. Lhanisuren, 
cretar al C.C. al P.P.R.M.

de ani de la capitularea Ger
manici hitleriste, Willy Brandt, 
cancelarul R. F. a Germaniei, a 
relevat însemnătatea istorică a 
acestui eveniment și semnifi a- 
ția lui pentru evoluția postbe
lică din Europa.

Este pentru prima oară dapă 
război cînd un cancelar vest- 
qerman marchează printr-o cu- 
vîntare aniversarea victoriei 
asuprd fascismului.

Scrisoarea 
adresată 

de A. Gromîko 
secretarului 

Feneral 
O. N. U.

Vizita ministrului de externe,
Corneliu Mănescu,

în Republica Democratică Congo

ani 
fost
se-

Lu-BONN 8 (Agerpres). 
înd cuvîntul vineri în Bunde - 
tag, cu prilejul împlinirii a 25

Dizgratieri guvernamentale 
în Irlanda

PARIS 8. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : în cadrul ceremoniilor 
consacrate celei de-a 25-a ani- 
versări a victoriei asupra fascis
mului, președintele Georges 
Pompidou a aprins vineri seara 
flacăra de la Mormîntul solda
tului necunoscut de sub Arcul 
de triumf. A avut loc apoi defi
larea foștilor combatanți. în a- 
ceeași zi. au avui loc și alte 
manifestări memoriale la Paris 
si în numeroase orașe din 
Franța.

La ceremonia de la Cherbourg 
au fost prezenți — spre a aduce 
împreună un omagiu celor care 
și-au jertfit viața pentru victo
rie — reprezentanți ai țărilor 
aliate — U.R.S.S., Franța, S.U.A., 
Anglia.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, a 
adresat secretarului general 
al O.N.U., U Thant, o scrisoare 
In care propune ca cea de-a 
25-a sesiune a Organizației Na
țiunilor Unite să adopte o ho- 
tărîre cu privire la întărirea 
securității internaționale, 
ceastă hotărîre ar trebui 
stipuleze respectarea de 
state a principiului coexisten
ței pașnice, retragerea trupelor 
de pe teritoriile străine ocupate, 
necesitatea dezarmării generale 
și totale, crearea de sisteme 
regionale de securitate colec
tivă și altele. „întărirea securi
tății este în prezent deosebit 
de actuală, întrucit situația in
ternațională continuă să rămînă 
încordată, iar în diferite regiuni 
ale lumii apar în permanență 
conflicte și surse de încordare", 
subliniază scrisoarea guvernu
lui sovietic.

A- 
să 

către

KINSHASA 8. — Trimisul
special Agerpres. N. Crețu, 
transmite: Continuindu-și vi
zita oficială în Republica De
mocratică Congo, ministrul a- 
faccrilor externe al Republicii 
Socialisto România, Corneliu 
Mănescu. a vizitat cunoscuta 
Universitate Lovanium, unde 
predau și cadre universitare 
din România.

In alocuțiunile rostite cu a- 
ccst prilej de ministrul de ex
terne român și de rectorul uni
versității Lovanium a fost ex-

primată dorința unei mai bune 
cunoașteri reciproce a patrimo
niilor culturale și științifice alo 
României și Republicii Demo
cratice Congo.

Delegația guvernamentală ro
mână a continuat convorbirile 
pentru realizarea unor acorduri 
de cooperare în domeniul mi
nier și in cel al construcțiilor. 
Surse apropiate celor două de
legații au subliniat realizarea 
unui consens privind posibili
tatea creării unor societăți mix
te româno-congolcze in diverse 
domenii.

Succesul Partidului laburist
în alegerile municipale

DUBLIN 8 (Agerpres). — Vo
tul favorabil obținut în Dail 
(Parlamentul irlandez), in ur
mă cu două zile, de către pre
mierul Jack Lynch, reprezintă 
în actuala situație din țară 
doar un cîștig pe jumătate pen
tru acesta; a fost afirmată po
litica dc nonviolență a guver
nului față de Ulster, dar nu 
se poate spune că s-a realizat 
și dorința lui Lynch de a păs
tra unite rindurile partidului 
de guvernămînt. „Fianny Fail" 
— subliniază observatorii din 
capitala Republicii Irlanda.

Ședința de joi a Parlamen
tului a consfințit plecarea din 
guvern a ministrului agricultu
rii, Neil Blaney, și a celui al 
finanțelor. Charles Haughey. la 
cererea premierului. In semn 
de protest față de această ho- 
tărîre, alți doi miniștri. Kevin 
Boland și Joseph P. Brennan,

PARIS 8 (Agerpres). — La 
Paris au luat sfîrșit convor
birile oficiale franco-polone. 
prilejuite de vizita în Franța 
a lui Stefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe al 
Poloniei. Convorbirile, relevă 
agenția P.A.P., s-au referit 
la dezvoltarea relațiilor bila
terale, precum și la probleme 
internaționale de interes re
ciproc.

au părăsit guvernul, 
deocamdată, incertă 
ministrului justiției, 
O’Morain. in prezent spitalizat. 
Circulă, de asemenea, zvonuri 
în legătură cu o eventuală de
misie a ministrului teritoriilor, 
Sean Flanaghan.

Dezbaterile de joi din Dail au 
avut un ecou diferit în rindu
rile opiniei publice și ale cer
curilor politice interne și inter
naționale. Asigurările date de 
premierul Lynch cu privire la 
o politică pașnică față de Ir
landa dc nord au avut darul să 
liniștească pe conducătorii de 
la Belfast și Londra, in timp 
ce dezvăluirile unor deputați, 
in frunte cu liderul opoziției. 
Lian Cosgrave, cu privire la 
implicarea celor doi miniștri 
destituiți in urma unui trafic 
ilicit de arme, au provocat o 
oarecare îngrijorare. Se men
ționează în acest sens că armele 
acontate 
țiați pe 
destinate 
unioniste

Ultima .
re se profilează la Dublin, a 
determinat o stare dc confuzie 
în rîndul opiniei publice irlan
deze. Spiritele mai aprinse ale 
unor extremiști au cunoscut o 
deosebită recrudescență, proce- 
dîndu-se deja Ia lansarea'' de 
amenințări cu răpiri Și asasi
nate.

Rănii ne, 
demisia 
Michael

de miniștrii dizgra- 
continent ar fi fost 
grupărilor extremiste 
din Ulster.
evoluție a crizei, ca- 

Dublin.

ORIENTUL APROPIAT
• Intenția de unificare a 
organizațiilor palestinie
ne din rezistență

AMMAN 8 (Agerpres). — Co
mandamentul unificat al rezis
tenței palestiniene și Comanda
mentul de luptă armată pales
tiniană au dat publicității un 
comunicat în care face cunos
cută intenția tuturor organiza
țiilor palestiniene din rezisten-

ță de a se unifica. Se preconi
zează crearea intr-un viitor a- 
propiat a unui Comitet Central, 
în care vor fi reprezentate toate 
organizațiile palestiniene, ce va 
coordona activitatea acestora. 
Reuniunea, în cadrul căreia ur
mează a fi ales Comitetul Cen
tral. este prevăzută să-și în
ceapă lucrările la sfîrșitul lunii 
mai sau începutul lunii iunie, 
la Cairo — a precizat un pur
tător dc cuvînt al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

liONDRA 8. — Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu, trans
mite : Alegerile municipale din 
Anglia și Țara Galilor, care s-au 
desfășurat la 7 mai. au luat 
sfîrșit printr-un succes al Par
tidului laburist. Acesta a reu
șit să recupereze din terenul 
pierdut îți alegerile municipale 
din 1967. recîștigînd 443 de lo
curi, în timp ce conservatorii 
au pierdut peste 327 de locuri, 
iar liberalii 25. In mai multe 
orașe importante din provincie, 
laburiștii au preluat controlul 
consiliilor municipale, ca re
zultat general al unei deplasări 
dc voturi de 10 la sută, in 
medie. în favoarea lor.

O dată cu înregistrarea unei 
clare tendințe de revenire a 
suporterilor laburiști în fața 
urnelor, cercurile politice bri
tanice își pun acum întrebarea

dacă această redresare a po
zițiilor electorale laburiste nu 
va determina în cele din urmă 
pe primul ministru să ia în 
mod serios în considerare fixa
rea unor alegeri generale par
lamentare spre sfîrșitul lunii 
iunie sau începutul lunii iulie. 
Potrivit altor păreri, această re
dresare nu ar fi totuși sufi
cient de convingătoare pentru 
a risca șansele unor alegeri 
premature. Unii observatori po
litici înclină să creadă că ar fi 
mai probabilă așteptarea unei 
accentuări a redresării pozi'ii- 
lor laburiste în cursul acestei 
veri, astfel incit alegerile ge
nerale să fie ținute cu mai 
multe șanse de succes pentru 
laburiști în toamnă. Sc afirmă 
că. în orice caz. următoarele 
10 zile sint decisive pentru e 
doptarea unei hotărîri finale.
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legatara cu evenimentele din Indochina
Acțiune

condamnare

agresiunii

Guvernatorii statelor americane 
convocațî pentru luni la Casa AII

Ample 
bombardamente 

efectuate 
de for|eie 
patriotice 

sud-vietnameze

WAȘHINGTON 8 (Agerpres). 
— Președintele Nixon i-a con
vocat pentru luni la Casa Albă 
pe cei 50 de guvernatori ai sta
telor americane pentru a exa
mina împreună actualul val de 
tulburări generate. în special în 
Universități, de intervenția mi
litară în Cambodgia. Inciden
tele care au culminat cu cioc
nirile de la Universitatea Kent, 
soldate cu moartea a patru stu- 
denți. l-au determinat pe pre
ședinte să se întilnească, în 
cursul zilei de joi, cu preșe
dinții a opt dintre universită
țile americane.

Cercurile oficiale de la Wa-

shington nu-și ascund îngrijo
rarea față de pregătirile ce se 
fac in vederea marșului spre 
Casa Albă care urmează să aibă 
loc astăzi (sîmbătă) cu partici
parea delegațiilor studențești 
venite din întreaga Americă. 
Președintele universității Yale, 
Kingman Brewster, a declarat 
că sprijină aceste manifestații 
și a propus exercitarea pe sca
ră națională a unor presiuni 
asupra administrației in vede
rea „retragerii trupelor ameri
cane din Vietnam și încetării 
atacurilor poliției asupra stu- 
denților“.

PARIS 8. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans- 

.mite: Intr-un apel adresat o- 
piniei publice, 20 dc cunoscuți 
scriitori și artiști din Franța 
condamnă agresiunea america
nă in Indochina. „Negocierile 
sint începute, se spune printre 
altele în apel, dar războiul 
continuă și se extinde. Nu este 
dccit o singură ieșire : să se 
recunoască poporului vietnamez 
dreptul de a dispune de el în
suși. iar trupele americane sâ 
se retragă. Dc aceea, noi reîn
noirii apelul contra războiului 
și crimelor, pentru ca Vietna
mul să aparțină curajoșilor 
vietnamezi".

NAȚIONALIZĂRI ÎN SOMALIA
MOGADISCIO 8 (Agcrprcs). — Guvernul somalez a 

nunțat că a hotărît să naționalizeze toate băncile și comp 
niile petroliere străine care acționează in țară. Intr-o decla
rație făcută cu acest prilej, președintele Consiliului Revo
luționar Suprem, generalul Mohamed Siad Barre, a arătat 
că această măsură a fost luată în vederea creării unei eco
nomii dc sine stătătoare. Conducerile societăților naționali
zate vor fi încredințate exclusiv cetățenilor somalezi.

Dezvăluirile unor 
foști ofiferi

WASHINGTON 8 (Agerpres).
— Doi foști ofițeri ai forțelor 
S.U.A. din Vietnamul de sud au 
declarat, potrivit agenției U.P.I., 
ca „militarii americani au comis 
numeroase crime de război, au 
torturat prizonieri, au bombar
dat sate locuite numai de ci
vili". De asemenea, cei doi o- 
fițeri au relevat faptul că la 
baza de la Bien Hoa există sto
curi de Substanțe toxice dc lup
tă cu acțiune asupra sistemului 
nervos, de tip ,,etha". Unul din
tre cei doi ofițeri, lixoLmcniul 
Ary Rotman, a arătat că exis
tă o serie de hărți ale zonelor 

care așezările civile au fost

americani
distruse complet. Rotman a mai 
relevat că, încă în cursul ani
lor 1967 și 1968, unitațea sa a 
întreprins raiduri pe teritoriul 
Cambodgiei.

La riadul său. Ronald Ricken
bach, fost funcționar al Agenției 

ilru dezvoltarea inter- 
declarat că acțiu- 
americani deasupra 
fi caracterizate, de 
ori, drept „boni- 
nici un discernă- 

de 
:ut 
în4

S.U.A. pe 
națională, a 
nile p'lotilor 
Laosului pot 
foarte multe 
bardări fără 
roînt a centrelor populate 
civili". El a arătat că a pui 
să facă aceste constatări 
cursul celor trei ani cit a acti
vat în Laps.

Biroului
Internaționalei Socialiste

LONDRA 8 (Agerpres). — Bi- 
ul Internaționalei Socialisto, 

reunit în capitala Marii Bri
tanii. a adoptat o rezoluție in 
care deplînge hotârirca preșe
dintelui S.U.A.. Richard Nixon, 
de a extinde războiul asupra 
Cambodgiei și dc a relua bom
bardamentele asupra teritoriu-

lui R. D. Vietnam. Această ho- 
tărire, se spune în rezoluție, 
compromite speranțele de res
tabilire a păcii in Asia de sud- 
est. In încheiere se precizează 
că este necesar să sc întreprin
dă noi eforturi în vederea ajun
gerii la o soluție politică a si
tuației din această regiune a 
lumii.

SAIGON 8 (Agerpres). — U- 
nitățile militare ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud 
și-au intensificat activitatea mi
litară în regiunile septentrio
nale, informează agențiile de 
presă. In noaptea de joi spro 
vineri, forțele patriotice au 
bombardat cu rachete și mor- 
tiere vechea capitală imperială 
— orașul Hue — pozițiile ame
ricane din provinciile Quang 
Tin și Quan Nam, orașele Hoi 
An și Tam Ky. Asupra orașu
lui Da Nang au fost lansat© 
peste 300 de obuze de mortie- 
re și rachete. Cele mai mari 
pierderi in oameni și în mate
riale de luptă lc-a înregistrat 
regimentul 82 artilerie ameri
can. atacat dc artileria forțe
lor patriotice din provincia 
Quan Nam.

Forțele armate ale 
Frontului Patriotic 

Laoțian au cucerit 
orașul Attopeu

HANOI 8. — Corespondentul 
Agerpres. Corneliu Vlad. trans
mite : De pe fronturile de luptă 
din Laos se anunță că forțele 
armate ale Frontului Patriotic 
Laoțian au preluat con
trolul asupra orașului At
topeu. fapt apreciat ca cea mai 
importantă victorie a forțelor 
patriotice după cucerirea, cu cî- 
teva luni în urmă, a zonei 
Xieng Kuang din Valea Ulcioa- 
relor.

In cursul operațiunilor, anun
ță agenția de presă Pathet Lao, 
au fost scoși din luptă nume
roși inamici și a fost distrusă 
sau capturată o mare cantitate 
de armament și alte mijloace 
de luptă, inclusiv tunuri d© 
102 mm.

INTRE „EL MUNDIAL44 ȘI ALEGERI
înfruntări — echipele Braziliei, 
Angliei și Perului — a făcut ca 
interesul pentru întrecerile fi
nale aie celor mai bune echipe 
de fotbal din lume să facă un 
nou salt spectaculos pe scara 
valorilor temperamentului latin 
•d mexicanilor.

Și totuși, alături de febra 
„El Mundial-ului", Mexicul cu
noaște efervescenta campaniei 
electorale in vederea alegeri
lor prezidențiale ce vor avea 
loc la 5 iulie. Largi panouri 
propagandistice reamintesc me
xicanilor că la 5 iulie vor tre
bui să aleagă pe noul președin
te al tării, în timp ce figurile 
candidatlior din enormele tablo
uri arborează zâmbete optimis
te, slrăduindu-se parcă să-și di
simuleze invidia față le popu
laritatea micului Juanilo.

Campania electorală, care se 
va încheia la 27 iunie, se des
fășoară în aceste zile cu deo
sebire in mediul rural, unde mi-

xajul balonului rotund nu a tre
zit încă pasiunile violente pe 
care le cunosc marile orașe. 
Aici, preocupările cotidiene, a 
căror măsură este dată de lupta 
continuă cu vitregia naturii sau 
nedreptățile sociale, absorb cea 
mai mare parte din timpul ță
ranului mexican, ceea ce face 
ca propaganda electorală să 
găsească un teren „roditor" 
pentru promisiunile de lot felul 
și pentru obținerea de aderenți.

Lupta pentru funcția supremă 
în stat se duce in acest an 
între candidatul Partidului re
voluționar institutional (PR I.), 
de guvernămînt, Luis Echeverria 
Alvarez, și cel al Partidului a- 
tiunii naționale, Efrain Gonzaicz 
Morfin. Deși enormele panouri 
cu chipurile candidatilor, ca 
și lozincile multicolore sau tur
neele electorale — în cirsul 
cărora fiecare dintre cei doi 
adversari au parcurs aproxima
tiv 46 000 de km, suficient pen

tru a înconjura o dală globul - 
ar vrea să sugereze o luptă 
strînsă pentru președinție, soar
ta alegerilor se pare că este 
deja tranșată in favoarea lui 
Echeverria.

Urmînd aproape un ritual, 
fiecare candidat al P.R.I. a de
venit. din 1929 încoace, președin
te, fără a înlimpina vreo rezis
tentă serioasă din partea opozi
ției. Anul acesta, Echeverria be
neficiază în plus de sprijinul a 
două dintre cele patru partide 
de opoziție — Partidul revolu
ției mexicane aulehtide 
(P.A.R.M.) și Partidul populpr 
socialist, fapt care, in opinia 
observatorilor, îi va asigură, 
fără prea multe emoții, victoria 
în alegeri.

Desemnarea 'ai Echeverria a 
urmat și ea un ritu il ; iiopilu 
tiaJitiilor electorale din > ex’c, 
singura tară latino-ămericană 
care se bucură de o stabilitate 
politică remarcabila, îiitr-un

continent în care majoritatea 
statelor au cunoscut în ultimele 
patru decenii zeci de lovituri 
de stat militare. De obicei, acti
vitățile și speculațiile nrivind 
viitorul președinte și guvern al 
republicii (așa-numilul futurismo, 
cum este numi', de mexic&ni), 
încep in al patrulea an al fie
cărui mandat prezidențial de 
șase ani. în timpul actualului 
..futurismo'1 au fost lunii in 
considerare ca „prezidcnțiabili" 
șase miniștri ai cabinetului or<!- 
ședintclui în funcțiune, Diaz 
Ordaz.

După îndelungi deliberări la 
eșaloanele superioare ale par
tidului, alegerea a fost făcută 
în persoana ministrului de in
terne al actualului guvern -- 
Luis Echeverria Alvarez. Ritua
lul a fost astfel respectat, căci 
trei dintre ultimii patru preșe
dinți ai Mexicului au deținut 
anterior portofoliul internelor.

Echeverria este apreciat, de

altfel, drept o personalitate ca
pabilă, energică și dinamicei.

în orice caz, cînd noul pre
ședinte își va lua în primire 
postul, în luna decembrie a 
acestui an, problemele care 
confruntă Mexicul nu vor li 
deosebite de cele de astăzi: 
contrastul dintre bogati și să
raci, dificultățile unei agricul
turi subdezvoltate care, din 
cauza vitregiei naturii și a re
partiției inechitabile, nu poate 
satisface necesitățile țărănimii, 
regresul producției agricole, 
soldat cu apariția unui număr 
important de șomeri in regiuni
le rurale ele., vor conserva in
tactă acuitatea lor.

Aceste probleme au fost moș
tenite de fiecare președinte sub 
semnul necesității rezolvărilor 
urgente.- Astfel, preluind acum 
șase ani mandatul, actualul 
președinte Ordaz Diaz sublinia 
in mesajul cu privire la „Starea

Uniunii" că problema cea mai 
gravă ce confruntă tara este 
cea a sectorului agricol, „unde 
se menține anacronismul unor 
relații dc mult dispărute". In 
mai puțin de 50 de ani, arăta 
atunci președintele, „noi am 
reușit să atenuăm in mod con
siderabil o criză care amenința 
să devină endemică, dar va tre
bui să continuăm lupta pînă la 
realizarea unei reforme agrare 
integrale". La rîndul său, viito- 
tuI președinte a declarat cu pri
lejul unor mitinguri electorale 
că „distribuția păminlului nu 
s-a realizat încă in mod echita
bil, iar organizarea sectorului 
agricol necesită o serie de mă
suri. Țăranii, care reprezintă 
jumătate din populația totală a 
tării, a spus el. sînt fără îndo
ială cei mai defavorizați. Or, 
pentru cele mai elementare ra
țiuni de dreptate, este necesar 
să le dam posibilitate să ridice

în mod calitativ și 
producția lor, pentru 
se poală integra în 
vieții naționale".

Echeverria a promis că va 
căuta, de asemenea, să găsească 
modalitatea unui dialog cu 
studențimea mexicană, nemul
țumită în prezent de sistemul 
de organizare a învătămîntului, 
fenomen a cărui adîncime a fost 
evidențiată cu prilejul numeroa
selor demonstrații de anul tre
cut și acum doi ani.

Pornind de la aceste elemen
te, observatorii politici conside
ră că viitorul președinte va fi 
un continuator fidel al politi
cii tradiționale a P.R.I., deși 
nu exclud posibilitatea ca el 

r’:ntr-un 
abordarea 
confruntă

cantitativ 
ca ei să 
întregime

se evidențieze
„stil" personal in 
problemelor 
Mexicul.

care
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