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VICTORIA LUMII DEMOCRATE 

A sosit ziua mult nştep· 
tat! de întreaga lume de
mocratli, ziua în c.ire Eu· 
ropa - b6tr8nul continent, 
- scapă de cel de al doi·
lca mnre rlizboiu mondial,
- ultimul I

E,111 ziua Victoriei Naţi·
uni/o, Unit•. 

Din Septemvrie 1939 şi 
p6n6 la 9 Mni 1916, con• 
tlnentul nostru II fost b8n
tuit de cel mai crâncen 
r!izboiu, în cere :s'au între• 
bulnţat toate metodele de 
distrugere a omenirii şi 
aşezlirilor ei. 

Din Noemvrle 1942, Ar
mata Ro�le II pornit din o· 
fenslvi în ofensivă, dlstru· 
a&nd armatele hitleriste,
r&nd pe rând, - şi, tre
clnd din succes în succes 
p&n& la i Mal 1145: CU
CERIREA BERLINULUI, 
de cltre alorloasa Armat! 
Ro�e. 

ln apus, Armittele An-

glo-Americane, au dat Io· 
vi!(:ra de moarte Germa
niei hitleriste, prin mnsi
vele debnrcliri din Iunie 
1 944, în Norm11dia şi apoi 
din August 1944, în Sudul 
Franţei. De nci, 11 începui 
dezastrul pentru armata lui 
Hitler, cnre se credea de 
neînvins. 

IURESALUL ST .\LIN 

Ofensiva glorioaselor Ar
mate ale Nntiunilor Unite, 
11 culminai până în ajunul 
zilei de 9 Mol 1945 - când 
armatele hitleriste au fost 
sdrobite iar ultimul• ,Fu
ehrer ' 111 Gcrm1miei - nml
ralul Doenitz - 11 cerut 
capitularea fără condiţiuni. 

Tră i ască 
eterna prietenie 
Romano • souielică 

a 

Ţ&ra noastrli, prin actul 
dela 23 August 194-1--nct 
de curnj al Majestăţii Sa/11 
Regelui !11bal I, - 111 intrat 
în rândul popoarelor iubi
toare de pace, 11 flicut to

tul pentru • doblindl ,1 

P A C E A. 

Pacee ■ct11■II, •• fi o pac■ • bea1i prin rbbol pe om fn ai-fi Iaci drum tndrtptiţlt cit 
d.opllni pentru lumea tnueecl, colectivitate. mei lare tn mintea fi tn 1ufle-

Pacc11 tnNfl vine dela he• Conferlntele de pace, eu sar- tul omenesc. Ea presupune 
care om tn parte, din tmplca- cine de I statua în forme Io· cinstire reclproc6, e11olitato în 
rea lui l:11 1ln• tnaufl, cu tm- 11ole, şi de a Institui, 0 1tere drapturl c&t tl tn îndatoriri, 
�e!urirll• liuntrlce c• ,1 <lin ltntrall d.t iplrlt, 11, �ut " cuml'ilere, tnţolec,ere •elrltuell 
•f„l ptln core trece, tl do •· 0 punl, tn felul acesta, inslujba aceste lucruri 11au la temelia
c::ela piuei mal d.operte la omenirii lntreei. Aceşta este plcll de mllne, pe care confe
catefl>rlila aodale ale popoa• contlnutul eufletesc al oroenlrli rln\ele de pace lfflllea16 sl le 
relor, I• pepoaret� în•�I, tl rn momentul do fa\i. Sute de statueze tl sl le pretlnte lumii. 
dela popor la popor, în intreaaa milioane de oameni îşi vGr eto• Omenirea fiind dornici de 
lume. I billtotea muncii depusl, a or- o pace durabili, o •• avea.

RitWlul actual, prin copie- dlnel a,teptate cu infriQur.are, ŞI av&nd aceast6 pace, se 
fltoetel• euferlnte pe care la-• • dlsclpllnel morale, şl mol •· va ajunce din nou Io o mat
lmpuw lvmh tntrelll, • evut ci•• Ies a respectului omcne.c fat6 buni stare, la un mal fericit rut el prepue, ca nlclodotl tn de om. echilibru între popoare tl ln• 
t,.tarie, 1110etvl omeneae p_en- Idala de tolldarltate între divizi, la o mal deplini Unltte 
� ldei<I de pace. Nu u!ltl oameni ca ,1 tntl'fl popo■re, de şl slguranli pe plm&nt, dacit 
om, aatial, cere •• nu O cauta lnterdependentl fntro alate, fi chiar lnolnte de prlmul rl.tbol 
realA, profunda, tnalterablll. do colaborare • tuturor, tinde mondial. • daopatrţvl ln •Ino însitl CI ,1 ................................................................................. =fli •ful. Pacu vine din cor 
ca fi dela aameni, tl ori de 
unde al veni ute bine venltl. 

Rlat11rnlrlla tl p,lkşJrlla a
i\lk da a,llmln11tarul ltaael 
are • continuat plnl mii Ieri 
14 tn1an11erue lume■, 1& eurpe 
oretcle1 li 1menlnle lecitu• 
r\le tot mel necenre dintre 
papouele ,tobuhll, tl .a crH&e 
tet felul da d,wenlunl splrltuale 
lfOtrl•nlce, a aldlt tn inime o
muhd dorul dupl atiUranta de 
şine. dup6 bucuria de a tr6i 
liber Iii cimtnele ridicate de 
e1, c:u opo:rllo cultu,oJc c6roro 
„ le lledlco ceasurile calde de 
lfnltte ,uO•teucl. ti multuml
r•a ie a ae re11t1 pe tine ell• 
berat de aervltutlle care tnelo-

Ziua de I Hal procla• 
lftati ,Ziua Victoriei• 

ln Uniunea Sovietici 
Pceatcltumul Sovietului •u• 

prcm el Uni„oii ,ovietlc:e • dat 
. � deâ.t friD eare ziua ci• 9 
MII e,t. prod,-ioU ,Ziua 
V14tll'Jţ1.' 

Cuvântarea d-lui Gen:.!ral Col. Susaicov 
la parada • Victoriei• din Bucure,u 

D. Qeneral Colonel Suselcov Poporul Roman, dela 113 Au• 
lulnd cuvlntul tn faţa trupelor aust ,1 12 Soptembrla 1944 a 
Armata! Rotit, ee H aflau tn- pornit, tn frunte cu M1Je1tetea 
colonete ti,atnte1 tribunei, a Sa Reaele fi fmpreunl cu noi 
spui printre altele urmltoarele1 la lupii pentru a sdrobt arma-

,A,161I Armata Ro,te fi Po· tele 1ermane. 
porul Sovietic airbltore,c dia- Aducem omofille Armatei 
trugerea armatelor nemtcttl tl Rotii, Mare,alului Stalin. Po
obţinereo capllullrli necondill- porul nostru aovleUc n va fi 
onate a acutor armate. totdeo11n1 recunosciito, p&n• 

Pop.nru1 ncudru a fieut Jtrtfe t.ruc6 no•A d\la Io glorie. 
mari ani de zile, pentru a pu- Noi putem să efirmlm ti 
tea al obtlnl Victoria pe care acum, pentru viitor, prln cu
o sirbitorlm astiil cu toţii. viniete lui Aleundru Newakl Armata Roti• este acoperit I c6 1 ,Cine vine cu ubla pute de glorie. noi de sabie va pieri• I Armata ,o,te nlclodoti n' • 
r&vnlt teritorii str61ne Ier tn 
acest rl1bolu, • fost o arm•tl 
eliberatoare a popoarelor ••u• 
prlte de hltl•rism ,1 f11cl1m. 

Trllaaci Poporul Rus I 
Trliasc6 Armata Rotle I 
Trlla1c6 Analia ,1 Statele 

Aetl&I airbltorlm deucme- Unite ele Amer!eU I 
nea Victoria Armatelor Marei Trilasc6 Poporul Romln I Britanii tl Statelor IJnlle, care 

I 
Trllascl prl•tenla da arme ne,au dit un real al ulor pen-

tl\l I e11tea ,d,obi htll1rl1mul romlno-1ovletlci I
couopllor, TritncJ Maref1l14l Şt1ll11 I 

pentru D•fi croi o viată 
nouli, baială pe indepen• 
denţă n111tion11lă şi dreptate 
socialii. Iar prin lupta 11r
m11tei noastre democrate, 
alături de glorioa,11 Ar• 
mată Roşie. şi-11 găsit în
crederea marei noastre ve-

M. �- REGl'll.E MIHAI I

cine �i II adus un mic a
port, du de maro lmpor
tantli la eliberarea popoa
relor de sub cisma teuto, 
nicli - şi pentru VJC'l'O
RIA NAŢIUNILOR UNITE. 

ln acoastli zi de 9 Moi,
nazismul, care a declanşat 
acest rlizbeiu a capitulat 
fliră condi(li, Aceastli copi
tulare - unic! în istori11 
lumii - se dotoreşte for· 
!clor de nesdruncinat ale
Armntei Roşii - de sub
geni11l11 conducere II Mor•
şalulul Stalin, - fi Arma
telor Unite.

Prin înfrângerea şi înge• 
nuncherea fascismului şi 
nazismului din Europ11, s'a 
încheiat ultimul copitol al 
ocestui rlizboiu, deschii6n• 
du-se l11r2 por!ile pentru 
mult dorita PACE. 

Slavi Marilor Democnli 
'şi Eliberatori ai popoarelor 
de :sub Juaul tiraniei des· 
potica fi imperialiste I 

Şedinţa solemnă a Consiliului de Miniştri 
• COMUNICAT

Guvernul lntrunlt la 9 M•I 
19-15 ln şedin\4 solemni, o ho• 
t!rlt dedomu zUet de 9 Mal 
drept .Z.IUA VICTOklEi" şi de 
bu<.-urte �I Sllrbatoare a lntrtgulul 
popor. ' 

Gnvtmu\ l.fl lndr••pta primul 
sau gand d• recun"'/11Dl4 1•14 de 
vuvero,,1 Uniunii :,ovletlce, erolc.i 
Arm•ta R� Şi f•I• de Ma• 
rele sau w�du '6tor, �tore�•lul 
St.lin, pre<.iim şi f•i• de guver• 
nel< 11 annatele Marilor No\lunl 
Unite. Guvernul Tartl, ln ocdaş 
timp, 1/1 indreapta gandul spre 
�lajest.,1ta !>o l<egel" Mihai I, f., 
Ucti.nd poporul romin Şi a:mat• 
so pentru contnbutl• dat4 la cAl• 
tlgaru Mard 1/lctorll, lmpo1rtvo 
Gormanlel hl,lerbte, 

OeelaraţlUe 
•-t■J Prl•-Mlalatr■ 

Io ltg41ur4 ru cele de mal sus 
prqedlnllo COniOlulul de mlnlşlri 
comuntcl 1 

Consiliul de mlo1Şlr1 ••• lnltu• 
nit tn ziua de 9 Mal 1945, ora 
9 ;;o ln ,,dinţa solemo4 pentru 
S1Jrbat01lrea V ICTORIEI, sub pre, 

fedloll• d0luJ dr, Petre Grou, 
ptqedlotde Const!Julul de atl• 
n1Jtr1. 

O. prlm-mlnl<tru, deschlund
şed.iot•, a spus ,

.l'rlmul nostru glnd •leo.rgl 
cu adaocd ptetate spre 1ct.i c4" 
au p14tll cu vl•I• lor 1cu'11 u 
moln?•t4 • VICTORJt;J I sa pa,. 
trAm ded o clipa de pioasa r•• 
culegere ln ominlrc:a lor'. Arun
clnd apoi o privire: retrospecllvi 
osupro trerutulul d, prlm,mlnlstru 
continua , • A IO$t o aoopte lntu. 
n"'°""', o furtuni care • zgu
duit din temeiu totul fi tocmai de 
acee4 1< Impune nu S4 ctrplm, 
ou sa reparam Ici şi oolo CI sa 
p4şlm hotaru Io redAdlrea din 
temeUI • atrucluril ţarii noastre 
alat aoc111a cat JI economici fi 
politica•. 

Facand apoi ,pd la domnu 
D11n4trl, d. prlm,mlnlslru li mega 
s&.t ajut• din to,ce pu1ullt, pen• 
Iru a """'I cu un ceas mal de 
vreme, ln aceast6 opera de r�• 
construire a (<lr11 noestre, l.iBERA 
OEMOCRA flCÂ şt FERICIT A 
pentru nOI fi pcntrU toate popoa, 
rele cooloeultoatt, 

ZORILE LIBERTATII 
Germania s'a prăbu,n. R11-

laurul care a terorizat Eu
ropa şi lumea lntreagă timp 
de aproape li ani, prinh'un
războiu crud, nedrept şi ne• 
milos, a trebuit s6 pinrli ucis 
chiar tn vizuina lui de catre 
o,taşli Armatelor Naţiunllor 
Unite, 

Germania s'a prăbuşit. De 
şastt ani de zile, toată ome
nire11 atentă zi de zi, ln co

municatele de ,azboiu din 
zlate ,1 dela l'lldio, a1tepto 

cn nes�t momentul clinii va 
putea rasulla oşuratA de chi•

nurile aduse asupră-i de 
către cea mai mare fiara, 
pe care n'au putut-o con� 
cepe nici Danie, nici bas
mele populare cu halouri şi 
diavoli. 

Pentru omeairea din lu• 
mea întreagă, capitularea 
hidrel âela Berlin, îniw.amnâ 
pact, libertate, fericire ŞI 
frlltie, 
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