APRECIERI INTERNAŢIONALE
PRIVIND COBELIGERANŢA ROMÂNIEI
VALERIU FLORIN DOBRINESCU

Actul insurecţional românesc nu s-a limitat exclusiv la faptul sta
fost urmat imediat de o acţiune mili
a făcut posibil exploatarea şi extin
derea la maximum a avantajelor aduse Aliaţilor. Acţiunea militară a
României a făcut ca raportul general de forţe dintre Germania nazistă
şi Naţiunile Unite să fie modificat, cu valoarea a 3 5 de divizii, î n profi
tul Ali aţilor 2•
Prin actul de la 23 August 1 94 4 România :
a) a răpit Germaniei orice posibilitate de a mai organiza şi opune
noi rezistenţe, înlesnind şi gri'l bind, în condiţii maxime, manevra stra
teg:că a Armatei Sovietice, atît la înlăturarea forţelor hitleriste din
13alcani cît şi pentru pătrunderea în Cîmpia Tisei ;
b) a pus în imposibilitate Reichul de a se mai putea folosi d e
resursele umane ş i materiale a l e României ;
c) a dat un aport total şi substanţial Aliaţilor, fără a fi ajutată c u
armament, muniţii s a u orice a l t e resurse ;
d) a cooperat continuu, efectiv şi sub comanda forţelor sovietice,
pînă la victoria finală ;

al ieşirii din coaliţia Axei, ci a
tară efectivă şi unitară \ ceea ce
tic

e) a pus la dispoziţia Marilor Aliaţi a tuturor documentelor infor
mative asupra Germaniei şi a aliaţilor ei ;
f) a produs o influenţă politică şi militară
voarea Naţiunilor Unite, în sud-estul Europei. 3

determinantă, în fa

Insurecţia română, începută la 23 august 1 944, a fost imediată,
unitară, efectivă, totală, pe baza exclusivă a propriilor resurse 4 • Din

aceste motive, ea nu a fost un simplu act de oportunism impus de con
strîngerea unei situaţii, create exclusiv de forţe străine.

La data începerii Insurecţiei pe teritoriul ţării noastre se găseau

6 1 2 507

soldaţi şi ofiţeri gennani, impotriva cărora România avea să

: 20 de divizii, 5
249 aparate, şi un

30

angajeze in luptă

brigăzi mixte,

ţie, cuprinzind

regiment de apărare antiaeriană cu

14

baterii

5•

escadrile de avia

Avind în vedere toate aceste considerente, România a soco

tit că, în urma annistiţiului, trebuie considerată, in cel mai rău caz.
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ţară cobeligerantă 6, situaţie ce reieşea clar şi din întregul complex al
raporturilor ei cu Naţiunile Unite.
Diplomaţia românească a manifestat, în această perioadă, un in
teres constant faţă de participarea ţării la războiul antihitlerist şi, mai
ales, de recunoaşterea acestei contribuţii, prin acordarea statutului de
stat cobeligerant. ln această cerere j ustă se pornea de la un adevăr
istoric, anume că nici una din ţările cu un regim asemănător celei a
noastre, care au luptat alături de Naţiunile Unite, nu au adus o con
tribuţie militară superioară sau egală cu aceea a României : a) din punct
de vedere al forţelor ; b) din punct de vedere al duratei în timp (23
August 1 944 - 1 2 mai 1 945) ; c) din punct de vedere al spaţiilor cuce
rite prin luptă. Efectivele maxime ale acestor state, după 23 August,
sînt de circa 100 000- 1 5 0 000 oameni (Iugoslavia, Franţa, Bulgaria, I t a
lia), lăsînd României locul de frunte, ea fiind a patra n aţiune ca factor
de luptă angajat împotriva Germaniei (540 000) 7• Majoritatea acestor
ţări au avu t şi unităţi militare sau armate care, în situaţie similară
României, au luptat în acelaşi timp şi alături de Get·mania. Ori, România
n u a prezentat asemenea cazuri, ci de 23 August a trecut de partea

Naţiunilor Unite în mod sincer şi loial, cu toate forţele şi cu tot poten
ţialul său de război.
Din punct de vedere al forţelor aeriene, nu avem informaţii că
s tatele care s-au găsit în situaţii asemănătoare cu România ar fi acţio
nat alături de Aliaţi 8• In general, forţele navale române, cu un tonaj
d e 25 000 tone, au fost puse în p rof i t u l Naţi unilor Unite. Flota mari
t i m ă , compusă din pa t r u nave, a fost folositii, în excluccivitate, de Ar
mata Sovieticft, iar cea fluvială a fost utilizată, pînă la închiderea navi
gaţiei pe Dunăre, de că tre acelaşi comandament, i n proporţie de 73%
din put erea ele tracţiune şi 860/0 din capacitatea de transport. De aseme
nea, porturile Constanta şi Sulina au fost utilizate in întregime de flota
9
so v ie tică •

Efectivele m i litare angajate de ţara noastră in războiul antihitle
rist s-au ridicat la peste o jumătate de m ilion oameni, din care pierde
1
rile au fost de c ir ca 1 7 0 000 soldaţ i, subofiţeri şi ofi ţeri 0.
La aportul m ilitar trebuie, fără îndoială, adăugată contribuţia eco
nomică a României la războiul antihitlerist care, în perioada 23 August
1 944 - 1 septembrie 1 945, cind trupele au revenit complet în ţară,
s-a ridicat, după o evaluare aproximativă, la circa 770 000 "000 dolari
valu tă 1 938. Dacă la aceasta se adaugă valoarea pagubelor şi distrugerilor
provocate de trupele fasciste in retragere aproximativ 350 000 000 do
lari, valuta aceluiaşi an, efortul economic depăşeşte un miliard de do
lari, echivalind cu peste patru ori totalul cheltuielilor bugetare ale sta
t ului român efectuate in anul financiar 1 937-1938 1 1 •
Asupra problemei participării la război a României absolut toate
forţele politice din ţară erau de părere să contribuim deoarece în felul
acesta, se crea posibilitatea uşurării unor sarcini asumate prin Conven
ţia de armistiţiu. Factorii politici aparţinînd forţelor democratice, gu
vernului etc. atenţionau asupra indeplinirii riguroase a acestor obli
gaţiuni.
Discuţiile purtate de diplomatii noştri cu reprezentanţii politici
străini acreditaţi la Bucureşti lăsau să se întrevadă faptul că cererea
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acordării statutului de cobeligerant României este mai mult decît j ustă.
Din convorbirea purtată de ministrul de externe român, C. Vişoianu,
şi Bmton Berry, reprezentan tul politic american la Bucureşti, in ziua
de 3 ianuarie 1 945, reieşea faptul că România colabora în chipul cel
mai efectiv şi mai leal cu Naţiunile Unite şi, în particular, cu Uniunea
Sovietică. Şeful diplomaţiei noastre a insistat asupra recunoaşterii co
beligeranţei deoarece, afirma el, "România colaborează atît pentru îm
plinirea condiţiilor armistiţiului, cit şi pentru obţinerea victoriei milita
re", potenţialul său fiind mai impurtant decît al oricărei alte ţări avînd
"aceiaşi situaţie ca şi noi". Berry a "Considerat cererea României "justi

fzcată''

12•

De altfel, in cercurile suedeze şi americane, din Bucureşti, se vor
bea, insistent, încă din noiembrie 1 944, de�pre recunoaşterea României
ca stat cobeligerant. Atit Berry cît şi comandorul Wisner, diplomaţi a
mericani, au declarat, cu ocazia dejunului oferit la 20 noiembrie de mi
nistrul Suediei, Reuterward, că "lucrind în mod obiectiv şi fără tendin
ţe, Comisia anglo-americană a stabilit că integrarea României în spiri
tul democratic, precum şi lupta armatelor române, au dovedit, în mod
esenţial, că România m er.·ge pe u n drum loial şi că nu are nici un fel
de dedesupturi" 13•
La 1 1 , respectiv 1 4 februarie 1 945, primul ministru al României
afirmă că "statutul de cobeligerant, atunci cînd ne va fi dat, nu va fi
un dar făcut pe temeiul unei simpatii personale". Cobeligeranţa va fi
acordată "fiindcă aportul nostru militar recunoscut de o deosebită im
portanţă şi vitejia armatei noastre va fi făcută să o merităm"14• Lucreţiu
Pătrăşcanu, primul ministru comunist din guvernele de uniune naţio
nală instalate după 23 August, a subliniat, in mai m ulte rinduri, nece
sitatea mobilizării tuturor forţelor la efortul de război 15• La 10 mai 1 945,
odată cu terminarea războiului î n Europa, într-o cuvîntare rostită în
sala Aro din Bucmeşti, Lucreţiu Pătrăşcanu afirma că "Independenţa
unei ţări, a ţării noastre, în special, a fost clştigată prin luptă ( . . . ). lntre
ideea de pace, ideea de libertate şi de independenţă existînd pentru noi
identitate" �<�.
Efortw·ile statului român, in războiul antihitlerist, pentru cauza
comună a Aliaţilor, au fost apreciate favorabil de diferite agenţii inter
naţionale de presă, oameni politici, istorici şi militari.
Corespondenţa dintre cei trei Mari ne dezvăluie, evident, aprecieri
pozitive cu privire la contribuţia ţării noastre la războiul antihitlerist.
în mesajele sale, din 27 mai 1 945, adresate preşedintelui american, Harry
Truman, şi premierului britanic, Winston Churchill, I. V. Stalin scria :
"Au trecut mai bine de opt luni de cînd România şi Bulgaria au rupt
alianta cu Germania hitleristă, au încheiat un armistiţiu cu statele alia
te şi au intrat în război de partea aliţilor, împotriva Germaniei, folosind
în acest scop forţele lor armate. Prin aceasta ele şi-au adus aportul la
cauza înfrîngerii hitlerismului şi au contribuit la terminarea victorioasă
a războiului în Europa" 17• Din aceste motive, guvernul sovietic considera oportun să restabilească relaţii diplomatice normale cu statul ro
mân. După ce Chmchill i-a răspuns, la

10

iunie

1 945,

arătînd că guver

nul Majestăţii Sale a examinat şi "problemele relaţiilor noastre viitoare
cu aceste state" 18, î n tr-un mesaj personal şi secret, din
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an , menţiona că : "Nu mai putem amîna reluarea relaţiilor diplomatice
cu România şi Bulgaria; care împreună cu trupele sovietice au ajutat
la înfrîngerea Germaniei hitleriste" 19•
De mai multe ori , oficialităţile sovietice au apreciat, la justa sa
valoare, efortul economic şi militar al poporului român la înfrîngerea
Germaniei. Comentariul Agenţiei Tass, legat de decorarea regelui Mi
hai I cu ordinul "Victori a", cuprinde aprecierea după care fapta Româ
niei s-a făcut într-un moment "cînd înfrîngerea G ermaniei nu era
evidentă" 20• O lună m ai tîrziu, la 6 august 1 9 4 5 , guvernul nostru, în
răspunsul la scrisoarea lui I. Susaicov, prin care Uniunea Sovietică a
nunţa reluarea raporturilor sale diplomatice cu România, "lua act cu
recunoştinţă de această solemnă apreciere a contribuţiei României la
lupta contra Germaniei hitleriste şi pentru libertatea tuturor popoare
lor". În felul acesta, sublin ia ministrul de externe român, "Uniunea
Sovietică apreciază marile interese ale României pe planul consolidării
sale interne şi externe" 2 1 • De asemenea, în articolul Elogiu armatei
român e, publicat la 1 3 ianuarie 1 945 în ziarul "Graiul Nou", organ al
Direcţiunii polit ice de front a Armatei Roşii, se scria : "Istoria războ
iului pentru distrugerea fascismului va pomeni la loc cuvenit contribu
ţia armatei române lo. această operă grea, dar salutară pentru popoare
le iubitoare de libertate" 22 •
Eroismul de care au dat dovadă ostaşii români în războiul anti
hitlerist a fost apreciat şi de o serie de şefi de state. Astfel, preŞedin
tele Cehoslovaciei, Ed. Beneş, scria într-o telegramă adresată conducăto
rului statului român : "Am întîlnit pe drum multe unităţi din armata
română care, cot la cot cu trupele sovietice şi cele cehoslovace, au luat
parte în mod activ la luptele pentru libertatea teritoriului Republicii
Cehoslovace. Aceste lupte nu pot decît să întărească vechile relaţii de
prietenie care au existat între statele noastre" 2 3 .
În Anglia, efortul milita r şi economic al României a fost eviden
ţiat în mai multe ocazii. Răspunzînd la întrebarea, ce măsuri şi-au pro
p us Aliaţii pentru a spori ajutorul dat deja de Român:a, ministrul de
externe, Antony Eden, declara la 25 ianuarie 1 9 4 5 : "România a dat deja
ajutor substanţial cauzei Aliaţilor menţinînd 14 divizii în luptă. Posi
bilitatea măririi acestui ajutor, prin mijloace şi măsuri ce urmează a
fi luate de Aliaţi, este, în primul rînd, o chestiune de resortul Comisiei
Aliate de Control de la Bucureşti". Cînd a fost întrebat dacă problema
de a se da României un statut cobeligerant a fost l uată în consideraţie,
şeful Foreign Office-ului a cerut să i se facă în scris această între
bare 24•
Presa britanică era receptivă la eforturile umane şi materiale ale
României. Astfel, la 25 ianuarie 1 945, ziarul "Sunday Express" aprecia
că "România este a patra naţiune ca potenţial economic şi militar an
gajat în războiul antihitlerist" 25 • Cîteva zile mai tîrziu, la 31 ianuarie,
chestiunea a revenit în discuţia Camerei Comunelor. Richard Low a
fost întrebat dacă s-a propus să se acorde României calitatea de cobe
ligerant, acum cînd această ţară ocupă locul al patrulea în rîndul na
ţiunilor care luptă împotriva Germaniei. "Devreme ce România, îşi
întărea întrebarea deputatul laburist Ivar Thomas, este a patra ţară ca
efectiv pe frontul împotriva Germaniei, ar fi cazul a se propune să i se
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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acorde statut de cobeligerant" • Răspunzînd, în numele mi nistrului de
externe, Richard Low afirma : ,.Inainte ca României să i se acorde sta
tutul de cobeligerant, este necesar să se discute chestiunea cu guvernul
sovietic şi cu cel american. Pînă în momentul de faţă n-au avut loc
asemenea discuţiuni" 27 • Discuţiile asupra acestui subiect au continuat.
bupă cum aprecia Agenţia Reuter, la 1 4 februarie 1 945, deputatul con
servator, căpit a n Duncan, 1-a întrebat pe ministrul de externe englez
"dacă este pregătit să a corde României statutul de cobeligerant ca şi
Italiei, acum c î n d sînt 1 7 divizii româneşti care luptă pentru Aliaţi şi
România a suferit 1 00 000 de pierderi în oameni din august anul tre
cut" 28 • Şi de această dată, răspunsul lui Sir Antony Ederi a fost nega
tiv. Observăm. că, pe plan diplomatic, la Londra, recunoaşterea statu 
tului de cobeligerant era legată de consimţămîntul tuturor Marilor Pu
teri Aliate. Cu toate acestea, ziarele din capitala Marii Britanii au fost
unanime in a s ublinia că "unul din factorii hotărîtori ai războiului a
fost stabilit d e intrarea României, fapt care va da drept poporului nos
29
tru, ca p rin d e l egaţii lui, să ia parte l a Conferinţa Păcii" •
I n Statele Unite eforturile militare şi economice ale României în
războiul antihi tlerist a u reţinut atenţia presei şi a posturilor de radio.
Postul de radio "Voice of America" aprecia că România şi-a făcut da
toria trimiţînd în lupt[l 14 divizii, care au luptat î n Ungaria şi Ceho
slovacia. Acest fap t "ca şi actul de la 23 August au constituit u n ajutor
subgtanţial pentru Aliaţi. Cînd se va scrie istoria, actul de l a 23 August
v a fi consem n a t ca un factor important î n desăvîrşirea acestui război" 30•
Se scoteau în evidenţă, de asemenea, eforturile "temeinice făcute de
România pentru executarea clauzelor armistiţiului şi pentru apropierea
de Naţiunile Unite, în special de Uniunea Sovietică" 3 1 • La rîndul său,
radio New York aprecia ajutorul militar românesc "foarte însemnat",
subliniind că actul de la 23 August "a contribuit într-o bună măsură
32
la schimbarea situaţiei de pe întreg frontul răsăritean" •
In Sv�d ia1 ţ9-ră în car� problemele român�ti iiU preocupat mult
cercurile diplomatice ş i pr esa di:l ti mpu i răz bohtl �Ii1 ches ti unea partici
pării României la războiul antihitlerist a reţinut atenţia come1�� 2 to rilor
el� pres . Pres a suedeză a făcut referiri, în special după declaraţiile mi
mstrului de extern e, C. Vişoianu, conform cărora : "România era
leală.
E� are dreptul să fi� încrezătoar e" 33• Articolul lui Svanthrom Bertil pu
b Icat, 1 �
februane 1 945, î n "Journal Stockholm Tidningen" sublinia
ca Romama deţine o poziţie cheie în războiul antihitlerist, fiind a
patra
n� ţiu � e ca po tenţial militar 34 • Eforturile deosebite ale ţării noastre
în
razboi erau favorabi l apreciate de ziare ca : Expresse n" 35
Afton Tid
'
'
ningen" şi "Svensk a Morgenb ladet" 36 • La 27 i 28 ianuarie 1 45
" Stock
h � lm Tidni �gen" aprecia ţelurile limpezi a l e Români
ei în polit ica e xter
na, efortu nle de ordin econom ic şi militar ee
le făcea statul nostru
"pent �·u încad r area cît mai substa nţială i n
rîndur ile ţărilor cobelige
_rante'· 37•
Istorio grafia străin ă recuno aşte aportu l armat
elor român e la vic
toria asupr a f as cismu lui. Astfel , istoric ul
soviet ic I. F. Ivaşin , în sintez a
sa
es re politi ca extern ă a Uniun ii Soviet ice,
sublin iază că "Arma ta
mman a a lupta t alături de Arma ta Roşie
pînă la victor ia deplin ă asu
pra Germ anie i fasciste" 38, iar cercet ătorul
polone z J. Deme l scrie că

�

�

�3

Ş

�

?
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"intrarea României in războiul antihitlerist, rezultat al insurecţiei, a
avut o mare importanţă, silindu-i pe germani la o evacuare grăbită a
Balcanilor şi deschizind Armatei Sovietice drumul către Budapesta,
Viena, ca şi către Belgrad şi Sofia". Participarea României la eliberarea
Ungariei şi Cehoslovaciei, cu un efectiv de peste 500 000 oameni (170 000
victime), subliniază Demel, a grăbit victoria Aliaţilor 39•
Cunoscutul istoric francez Henry Michel, intr-o lucrare consacra
tă rezistenţei in Europa 40 , califică insurecţia ca o lovitură îndrăzneaţă
care a surprins Germania şi care a cîştigat intreaga Românie. Este sub
liniată marea importanţă pentru Aliaţi a evenimentului, deoarece Ger
mania pierdea resurse de interes vital (petrolul, in special) şi in felul
acesta se deschidea Armatei Sovietice drumul spre Europa Centrală.
Una din marile sinteze privind cel de al doilea război mondial 41 con
sacră numai citeva rinduri evenimentelor din România de la sftrşitul
lui august 1 944. Cu toate acestea, se arată că ofensiva sovietică a fost
înlesnită prin înlăturarea lui Antonescu şi intoarcerea armelor împo
triva Germaniei hitleriste.
Am expus, pînă aici, o serie de aprecieri, sublinieri şi evidenţieri
asupra aportului, uman şi material, la marea victorie aliată din anul
1 945. Sint constatări care, după părerea noastră, nu fac decit să întă
rească un mare adevă r : contribuţia românească la v ictoria Naţiunilor

Unite a fost remarcabilă faţă de posibilităţile economica-militare ale
unui stat de mărimea ţării noastre, şi aceste eforturi aveau loc după

ce, timp de trei ani, prin participarea la război, România îşi epuizase
aproape potenţialul său economic şi militar.
Tratamentul aplicat României nu a fost însă pe măsura eforturi
lor sale considerabile, umane şi materiale. Conţinutul prevederilor Con
venţiei de Armistiţiu evidenţia faptul că Aliaţii tratau România ca pe
o ţară învinsă, inamică, şi nu ca pe un stat care a ieşit din război prin
tr-o acţiune insurecţională proprie.
Potenţialul uman şi material cu care România s-a angajat în
războiul antihitlerist dădeau dreptul ţării noastre să solicite, de drept
şi de fapt, calitatea de stat Aliat sau cel puţin de ţară cobeligerantă .
.Şi, în această direcţie, nu putem spune că diplomaţia română nu a
incercat să prezinte această cerere justă în faţa Marilor Puteri prin
acţiuni concrete. Astfel, in aprilie 1 946, guvernul a prezentat adjunc
ţilor miniştrilor de externe, reuniţi la Londra, un Memoriu in care
a fost expus, in mod detaliat, efortul militat· şi economic al României
in războiul antihitlerist. Statul nostru solicita calitatea de ţară cobe
Iigerantă, o uşurare a viitoarelor ei obligaţii , reparaţii şi despăgubiri
din partea Ungariei şi a Germaniei 42•
La Conferinţa de Pace, ministrul de externe Gh. Tătărăscu a
cerut, pentru statul nostru, calitatea de cobeligerant şi precizarea in
trării in război la 24 august şi nu la 12 septembrie 1 944, faptul că
România a dus războiul nu numai împotriva Germaniei, ci şi impotriva
Ungariei. Se atrăgea atenţia şi asupra faptului că prevederile militare
aveau un caracter nedrept şi de pedeapsă 43• Amendamentul delegaţiei
ucrainiene, susţinută de cea cehoslovacă, de a i se recunoaşte României
calitatea de putere cobeligerantă a fost respins cu opt voturi contra
patru pentru, iar propunerea delegaţiei cehoslovace, de a se stipula î n
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Preambul că România a luptat şi impotriva Ungariei a fost respinsă
tot cu opt voturi contra şi patru pentru 44• Impotriva modificării datei
intrării României în război au votat toate delegaţiile, fapt ce a însem
nat o negare a realităţilor istorice, o mare nedreptate făcută poporului
nostru. La 28 august 1 946, delegaţia românească a adresat Comisiei
Politice şi Teritoriale o scrisoare prin care a revenit asupra cererilor
formulate anterior, arătînd temeinicia lor şi a rugat, totodată, ca aces
tea să fie luate în considerare în faza procedurală 45 • Un nou memoriu
a fost trimis, la 28 octombrie 1 946, la New York, solicitîndu-se pentru
ţara noastră statutul ele stat cobeligerant 46•
Prevederile clauzelor militare, navale şi aeriene 4 7 arătau că Româ
nia a fost tratată ca o ţară învinsă, că nu i s-a recunoscut calitatea de
cobeligeranţă, ceea e:e, într-un anumit fel era şi 'în contradicţie cu
litera şi spiritul Convenţiei de Armistiţiu.
La reuniunea minişhilor de externe de la New York, 4 noiembrie
- 1 2 decembrie 1 946, în memoriul prezentat de observatorul român
s-au reînnoit o serie de cereri printre care şi recunoaşterea calităţii
de stat cobeligerant. Conferinţa a luat în considerare unele observaţii,
clar clauzele unor articole, în special cele militare, au căpătat un carac
t er mai agravant. Deşi au fost recunoscute j ertfele făcute de România
în război-ul antihitlerist, nu i s-a recunoscut calitatea de ţară cobelige
rantă, lucru care s-a menţinut şi în Tratatul de Pace unde se recu
noştea numai că statul nostru "a participat activ la războiul împotriva
Germaniei". Cu toate aceste nerecunoaşteri, România a hotărît să sem
neze Tratatul din 10 februarie 1947, considerînd că prin acceptarea
acestui act regimul demogratic din ţara noastră se va întări, statul
nostru avind o mai mare libertate de acţiune în rezolvarea marilor
probleme intern aţionale.
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FOREIGN OPINIONS CONCERNING ROMANIA'S
CO-BELLIGERENCE
Summary

In this article, which is based on unpublished archive
souTces, the aut hor presents the problem of Romania's co-belhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ligerence. Several diplomats, press and radio commentators
have emphasized Romania's great human and material efforts
in the war against Hitler's Germany. In spite of these his
toric realities, the Paris Peace Conference in 1 946-1 947 did
not recognize the Romanian contribution to the Allied For
ces' Victory in 1 945, this fact meaning a grave injustice to
wards the Romanian people. By putting her signature on the
Peace Treaty, our country considered that, by that fact, the
democratic regime of Romania would become stronger, in
this way Romania acquiring a larger liberty of action in sol
ving the most important international problems.
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