
bkW'I
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie 

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA!

Leonte

wlversitate

PROLETARĂ DlH TOATE TÂRÎ LE. UNÎTÎ-VĂ!

a creației

Anul XXXVI Nr. 7208

TITUS POPOVICI

Desen de Eugen MIHÂESCU

&

HORIA LOVINESCU

un

trecut, so-

(Continuare în pag. a V-a)

în lume e 
patriotism

Statornici, din 
In tine ca în

din 
valori noi. Nu

<• , v . < ■

In paginile fl-lll:
Mrrrumrr u nw ■ - __nw

CETĂȚEANUL REPUBLICII

xistă evenimente care, prlntr-o sub- fâ Jjiiitilă dialectică a istoriei, devin —

si a
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demnității

pe măsura trecerii timpului — mai puțin prilej de întoarcere în trecut, cît de meditație lucidă, riguroasă asupra viitorului: este acesta un dat al ființelor, al organismelor tinere în plin efort de cucerire și de consolidare a maturității, un serpn de optimism firesc, un mod bărbătesc de a percepe lumea înconjurătoare, o dovadă că profunda ei complexitate nu descurajează/ ci, dimpotrivă, e un puternic stimulent.Republica împlinește 19 ani: fiecare an s-a înscris, durabil, atît în filele istoriei contemporan?/, cît și pe suprafața țării, dar mai adînc, m >i organic, în conștiința colectivității noastre socialiste. Sentimentul acesta, că anii care au trecut sînt în fond foarte mulți, foarte plini, foarte bogați a devenit, îndrăznesc să spun, un fel de loc comun în gîndirea noastră a tuturor. Avem sentimentul că Republica durează de foarte multă vreme, că monarhia, cu tot cortegiul ei de absurd, de nepotrivire cu secolul, a fost un accident și că între noi, cei de acum și între înaintașii care au luptat și s-au sacrificat pentru ca societatea românească să fie așezată pe baze raționale, există un curent neîntrerupt, o neîntreruptă comuniune.Eliberîndu-se pe sine, clasa muncitoare a eliberat întreaga societate, toate forțele ei vii, creatoare, a dat un sens superior existenței, muncii, visării,, bucuriei și — lucru care mi se pare cel mai important, a dat un nou sens întregii noastre istorii naționale : ceea ce părea haotic și tragic, înălțările și prăbușirile, victoriile și înfrîngerile unjii popor atît de înzestrat, așezat aici, la răs- ’^>icea tuturor marilor vînturi ale istoriei și du- rînd aici în pofida tuturor furtunilor — înlănțuirea uneori tainică, greu de descifrat a atîtor cauze și efecte — a devenit limpede. Firul roșu care ne leagă deapururi cu cei ce au fost este hotărîrea, dîrzenia, neînduplecarea, energia și vitalitatea cu care poporul român a luptat să-și croiască o soartă mai bună, să-și cucerească libertatea și demnitatea, dreptul de a hotărî el însuși asupra destinului său.Trăsătura dominantă a maturității mi se pare a fi luciditatea, o luciditate activă, propulsatoare, dinamică; luciditatea care exclude subiectivismul, parada, legănarea în iluzii păgubitoare, politica struțului ; luciditatea care implică cea mai mare concentrare a forțelor, modul viril de a aborda lumea, societatea, problemele ei, mereu noi, mereu complexe — ca însăși viața.Trăinicia și vitalitatea unei societăți sînt direct proporționale cu capacitatea ei de a se analiza lucid, în ansamblu și în toate interdependențele, 'de a-și asigura dezvoltarea armonioasă pe baza [ unei gîndiri științifice, a unui program vast, de "' largi perspective și în același timp perfect articulat în toate amănuntele lui componente. O 'asemenea luciditate, singura chezășie a tuturor succeselor, este posibilă numai atunci cînd poporul, după ce și-a luat prin luptă, prin jertfele celor mai buni fii ai săi, destinul în propriile lui mîini, învață să se simtă stăpîn, își însușește ideea responsabilității directe, nemijlocite față de patrie, față de el însuși, față de istoria și de urmașii săi.în acești 19 ani de cînd România se numește Republică, Partidul Comunist a fost, în fiecare clipă, marea școală a răspunderii colective și individuale, universitatea demnității naționale, promotorul ideii de aur că fericirea, libertatea și demnitatea se cuceresc numai prin muncă per- 'sev.erentă, numai prin lupta fără cruțare și fără răg^z împotriva stagnării, a automulțumirii ob- tu;a și retrograde, prin dragostea și grija fiecă- rv pentru fiecare fabrică, pentru fiecare hec-
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Un colocviu despre istoria de ieri, 
de azi si de mîine a
NAȚIUNII SOCIALISTE ROMÂNE

SESIUNI/ MĂ mi
ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi la amiază au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a Vl-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale.

La ora 9, salutați cu puternice 
aplauze de deputați și invitați, au 
sosit în sală tovarășii _ Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Pe
tre Borilă, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Rădulescu, 
Răutu, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă 
membrii Consiliului de

Erau, de asemenea,

referitor la aceste proiecte de lege 
a fost expus de președintele co
misiei, deputatul Traian Ionașcu.

In cadrul discuției asupra pro
iectelor de lege au luat cuvîntul 
deputății Lina Ciobanu, prim-se- 
cretar al Comitetului raional de 
partid „1 Mai“ din Capitală, loan 
Pop D. Popa, prorector al Insti
tutului medico-farmaceutic din 
Tîrgu Mureș, Ioana Boga, vice
președintă a Consiliului Național 
al Femeilor, și Richard Winter, 
secretar al Comisiei de politică 
externă a M.A.N.

Deputatul acad. Aurel Moga, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, a răspuns întrebărilor 
puse de deputați în timpul sesiu
nii în legătură cu unele aspecte 
din domeniul ocrotirii sănătății 
populației.

Trecîndu-se la votul secret, 
prin buletin, Marea Adunare Na
țională a aprobat toate decretele 
cu putere de lege emise între 
sesiuni de către Consiliul de Stat.

se aflau 
Stat.

______  . prezenți 
numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, zia
riști români și străini. In sală se 
aflau șefi ai misiunilor diploma
tice.

Marea Adunare Națională a 
discutat ultimele puncte înscrise 
pe ordinea de zi. Secretarul Con
siliului de Stat, deputatul Grigo- 
re Geamănu, a prezentat expu
nerea cu privire la proiectele de 
lege pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de către 
Consiliul de Stat de la ultima se
siune. Raportul Comisiei juridice

(Continuare în pag. a V-a)

Nicolae Ceausescu
a ambasadorului U. R. S. S.

în ziua de 29 decembrie 1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență pe A. V. Basov, dinar ambasador extraor- plenipotențiar al
U.R.S.S. la București, la cererea acestuia.A fost de fafă tovarășul Andrei Păcuraru, șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loc o discuție tovărășească.
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PATRIA
Tn steagul tău cu sufletul mă scald 
E-atît de viu, tulburător de cald.

Respiră-n el, cum soarele în spații, 
Pămîntul ți nădejdea atîtor generații.

Simt fruntea lor că fulgeră ți-alină 
Din faldurile doldora-n lumină.

Le sărutăm cîntînd, cu-nfrigurare, 
Noi, valul așteptat din larg de

întors către adîncuri, mai tînăr 
De dorul tău, farm limpede de

mare,

să răsară 
țară.

străbuni, mereu vom crede 
punctul mirific Arhimede.

în noi ți rezonanțăPămînt vibrat
A tot ce-a fost și luptă și speranță,

Pămînt-idee, leagăn 
In care cresc ți eu

Dă-mi, mamă bună, 
Cald, cu viitorimea

de idei 
și fiii

mina 
ți cei

să-ți sărut, 
dintru-nceput.

AL. ANDRIȚOIU STANTE
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MIEZUL ȚARII
E fara mea în formă de inimă. Privesc 
Cum apele pe hartă armonios pogoară 
Ca sîngele mîndriei prin trunchiul omenesc, 
Sau sevele prin flori cînd e-n-spre primăvară.

Materia cuprinde în ea mișcări cerești 
și muzici australe de uragane pure, 
supusă muncii-n care, gîndind, te-adeverești 
Cînd tragi prin humă brazde și în metal conture.

Și-s toate ale tale om nou ca astrul nou, 
ești descălecătorul de zi cu zi al țării ; 
ecou e-n tine fara, — tu ești în ea, ecou, 
din stinși vulcanii nordici pînă-n brățara mării.

Ce arhitect, cu logosul și rigla 
durat-a temelia pe-acest pămînt bătrîn, 
încît să punem, tineri, pe-acoperișuri țigla 
palatului din secol, socialist român ?

II știe fiecare ce-n țara mea respiră 
căci el e-obrazul țării ți cugetarea ei •— 
în cinstea lui, din piepturi vom face-o vie liră 
iar sufletul din liră va intona idei.

Partidului o odă pe lira viu creată 
cu tinerețea noastră, la praznic zice-i-vom ! 
Curg ape-raze-n harta carpatic însemnată 
O țara mea, în formă de inimă de om!

Telegramă

Nimic nu te face să înțelegi mai 
bine prefacerile suferite de spiri
tul omului decît raportarea lui la 
același termen peste un număr 
oarecare de ani.

Dorită, cucerită și primită cu en
tuziasm, Republica, la instaurarea 
ei, reprezenta totuși pentru foar
te mulți o realitate destul de ab
stractă, o formă de organizare 
statală imperios necesară istori
cește, dar cu semnificații mai de
grabă juridice și politice decît a- 
fective și etice.

In nouăsprezece ani, noțiunea de 
republică s-a confundat cu aceea 
de patrie. E semn qă, în ciuda ti
nereții ei. Republica a atins ului
tor de repede o maturitate pe care 
de altfel noua ei denumire o con
firmă.

Sentimentul patriei nu e o stare 
de spirit vagă și „poetică". In cli
pa cînd el nu se hrănește din rea
lități și dintr-o cunoaștere profun
dă și pasionată a acestor realități, 
devine, ca toate formulele goliiă de 
substanță, o mistificare. Există o 
civilizație străveche, imemorială, 
a pămîntului nostru, profund pro
prie și transmisă vie de-a lungul 
mileniilor. Pe ea, pe această civi
lizație se reazemă, la origine, sen-

timentul nostru de patrie. Avîntul 
cercetărilor istorice, arheologice, 
folclorice ele., din ultima vreme 
susținute cu atîta interes și efor
turi materiale de partid — mi se 
pare semnificativ. A lua cunoștin
ță de tine însuți și a-ți cunoaște 
astfel locul tău propriu 
singura cale spre 
luminat.

La zestrea primită 
cialismul a adăugat 
e nevoie să fie enumerate, căci 
nu există om care să nu le fi cu
noscut nemijlocit, sau să nu fi 
contribuit la crearea lor.

Țara a devenit mai frumoasă și 
mai bogată. S-au creat bunuri 
materiale în proporții impresionan
te, s-au înălțat orașe, baraje, u- 
zine, școli. S-au depus strădanii 
pentru întemeierea bazei materia
le a culturii noastre. Dar, mai ales, 
s-a deschis un rezervor uriaș de 
energii omenești. Asistind la une
le din marile consfătuiri care au 
marcat viața politică și socială a

țării în ultima vreme, am putut să 
constat apariția masivă a unor 
cadre tinere, de un dinamism și 
o seriozitate rară, precum și intra
rea în arenă a unei țărănimi scli
pitoare de inteligență și pricepe
re. Insă dincolo de aceste calități 
oarecum native, pe care regimul 
le-a eliberat și stimulat, a apărut 
la toți oamenii cu adevărat noi o 
trăsătură inedită. Aș numi-o : con
știința republicană. Această con
știință cetățenească, de un tip cu 
totul special, este poate cea mai 
frumoasă rezultantă și, totodată, 
dovada eficienței și maturității re
publicii noastre socialiste.

Ceea ce o caracterizează, în 
primul rînd, e sentimentul de răs
pundere față de „res publica*, de 
„lucrul public". Curajul, inițiativa, 
știința conducerii și organizării, 
angajarea deschisă în rezolvarea 
treburilor colectivității, intoleranța 
față de birocratism, pasivitate, ne
pricepere și vorbărie fac din oa
menii care se simt răspunzători

de „lucrul public* categoria cea 
mai importantă a societății. Dar 
„funcționarii* ? Nu mă gîndesc la 
roțile aparatului administrativ atît 
de necesare. Mă gîndesc la așeza- 
ții, mincinoșii, leneșii și nechema- 
ții, care simulează munca creatoa
re, la funcționarii spiritului. Doam
ne, din ce materie gelatinoasă or 
ii făcuți de izbutesc să alunece și 
să se strecoare ? Căci îi găsești 
strecurați în uniuni de creație, pe 
unele fotolii directoriale, pe sce
ne de teatru, la catedre. Meseria 
lor, dacă asta se poate chema 
meserie, este să „funcționeze". Ori
cum, cu orice preț, numai să dea 
iluzia necesității și importanței. Nu 
sînt mulți, nu pot fi mulți, căci _ 
altfel nu ne-am putea mîndri cux 
realizările noastre, dar prezența, 
lor în locuri ce nu 11 se cuvin este 
dăunătoare. Conștiința cetățeneas
că, socialistă, îi refuză. Fenome
nul acesta de respingere șl de
nunțare a incompetenței șl impos
turii bugetivore se lărgește, se ac
centuează. E un semn de maturi
tate civică. Omul lui „res publica* 
din ce în ce mai numeros, dă con
ținut viu Republicii Socialiste Ro
mânia.

Tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU»

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist RomânVă mulțumesc din inimă dv. și prin dv. Comitetului Central al Partidului Comunist Român și poporului român pentru felicitările prietenești și bunele urări trimise cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de naștere.P.C.U.S. și poporul sovietic vor face și în viitor tot ceea ce este necesar pentru întărirea relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre partidele și țările noastre, vor lupta consecvent pentru întărirea unității comunității socialiste și a mișcării comuniste internaționale pe baza principială a marxism-leninismului.Cu salutări comuniste,

L. BREJNEV

In pag, a Vl-a

Ancheta internațională:

Cum ați cunoscut România?
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DESPRE ISTORIA

DE IERI, DE / Șl DE MÎINE A

orile aniversări înscrisa în calendarul luptei poporului român pentru eliberare națională șl 
socială — și între acestea la loc de cinste se află actul proclamării Republicii, săvîrșlt 
acum 19 ani, la 30 Decembrie — îndeamnă la Incursiuni în istoria irămîntată a patriei, la 
reflecții asupra destinului națiunii noastre.

Sîutem aici, pe aceste meleaguri, din vremuri străvechi ale istoriei. Generații de 
înaintași s-au Jertflt pentru propășirea patriei; strămoșii și-au amestecat sîngele și sudo

rile trudei cu pămîntul țării pe care au dorlt-o, cu un dor nestins, întreagă și înfloritoare. Au muncit și au 
luptat necontenit, iormînd o cultură șl o civilizație valoroase pe flecare treaptă a evoluției Istorice. Pă
mîntul nostru e plin de urmele unei Istorii străvechi șl glorioase.

Am prelucrat metale, am cultivat pămintul, am crescut vite, am tăcut schimburi comerciale șl 
n-am rivnit la bunul nimănui. De multe ori cărările noastre Istorice au trecut prin prăpăstii pline de întu
neric, dar n-am părăsit drumul drept, drumul demnității, al cinstei șl al muncii, drumul înțelegerii lrățești între 
neamuri, drumul dreptății. Animați de înalte Idealuri umaniste — atît de splendid exprimate în folclorul 
nostru — am respectat pe alții șl am cerut să ilm ... - .................... -
șl samavolnic, munteni, moldoveni, ardeleni, ne-am 
obiceiuri, port, fel de viață și Idealuri. Poporul și 
conștiință a existenței lor naționale, a forței lor do 
Umbli românești, la crearea unei culturi care să fie o 
afirme potentele expresive ale sufletului românesc.

Au existat, de-a lungul Istoriei, felurite încercări de a stinge minunata făclie a conștiinței națio
nale, de a întuneca icoanele luminoase ale trecutului glorios șl încețoșa vizibilitatea spirituală a contem
poranilor. Cei care s-au ținut neabătuți — în epoca modernă — pe drumul drept al adevăratului patrio
tism au fost comuniștii — continuatorii celor mal luminoase tradiții ale înaintașilor — concentrînd 
în programul lor de luptă cele mai Înalte idealuri naționale șl sociale ale poporului român șl ridicindu-le 
pe o treaptă superioară.

„Transformările petrecute In perioada de după eliberare în viața economică șl în structura socială 
a țării — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — victoria socialismului la orașe și sate au creat condiții 
pentru afirmarea din plin a ființei naționale a poporului român, pentru dezvoltarea și înflorirea multilate
rală a națiunii noastre socialiste". In anii socialismului se împlinesc visurile milenare ale unul popor întreg, 
se rezolvă probleme complicate de ordin social. Victoria definitivă și deplină a socialismului a dat națiunii 
noastre un conținut mai bogat, determinat de noua bază social-politică, de alianța trainică dintre clasa 
muncitoare și țărănime, în care rolul conducător îl are clasa muncitoare. Muncitorii, țăranii și intelectualii 
— indiferent de naționalitate — muncesc plini de însuflețire, cu un devotament nemărginit, umăr la umăr, 
ca o mare și puternică familie pentru înflorirea României socialiste — patria lor comună.

Am invitat, în aceste zile, la un colocviu despre istoria de ieri, de azi șl de mîine a națiunii 
noastre socialiste, personalități ale vieții social-cultu rale.

rospeciați. Deși despărțtțl — nu o dată — arbitrar 
simțit toată vremea tot una, uniți prin obtrțîe, limbă, 
oamenii sâi luminați au avut Întotdeauna o trează 
creație. Cu toții au ostenit la îmbogățirea și păstrarea 
oglindă a Istoriei șl a vieții noastre, în care să se

arheologie al Academiei:

nici toate isprăvile militare ale lui Radu de la Afumați nu se puteau să- vîrși fără ajutorul bănesc și politic al brașovenilor. Brașovul și celelalte centre economice ale Transilvaniei consumau o bună parte din produsele agrare ale Moldovei și Munteniei. Chiar în timpul monopolului e- conomic otoman, mărfurile circulau prin strîm- torile Carpatilor, ca la ele acasă. S-a creat, astfel, de la Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun pînă la Hagi Pop, o adevărată tradiție economică interromânească, premisă puternică a vieții u- nice, certată și necesitate a oricărei națiuni.După cum la italieni și la germani, unitatea a e- xistat mai întîi în comunitatea culturii și a graiului, așa s-au petrecut lucrurile și în spațiul car- pato-dunărean. La jumătatea secolului al XVI- lea Coresi tipărea la Tîrgoviște sau la Brașov cartea românească pentru toți românii, indiferent de stăpîni.rea politică. Cînd, în 1600, Mihai Viteazul a fulgerat lumina unității și solidarității românești în marea bătălie pentru recîștigarea independentei, poporul l-a primit cu flori în brațe și cu căciulile urcatesulițelor, întru slava roului national. Poporul a dat faptei lui Mihai măreția unui simbol, scria N. Iorga : „De 1600 nici un român putut gîndi unireauriașa lui personalitate, fără paloșul sau securea lui ridicată spre cerul dreptății, fără chipul lui, de curată și desăvîrșită poezie tragică".Firul vechii unități intracarpatice s-a întărit, la sfârșitul veacului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea, cu acel mare număr de dascăli și oameni de cultură care au inițiat și hrănit, cu sufletul lor, flacăra unității naționale. Gh. Lazăr, Gh. Asachi, Eftimie Murgu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Aron Florian sînt nu numai oameni de cultură, ci și dascăli ai trezirii conștiinței naționale și ai luptei pentru unitatea poporului român.Conștiința națională, întemeiată pe o străveche

întrebăm: Ce semnifi
cație au mărturiile ar
heologice scoase la lu
mină în ultimul timp pri
vitor la vatra strămoșeas
că a națiunii române ?— Răspunsul presupune un mare efort de sintetizare, deoarece investigațiile s-au soldat cu rezultate deosebit de importante. Ele lărgesc aria cunoștințelor noastre despre rădăcinile adinei și puternice ale națiunii române, pe aceste pămîn- turi.E de ajuns să spunem că cele mai vechi urme arheologice, descoperite ta Valea Dîrjovului, lîngă Slatina, atestă că pe teritoriul țării noastre au a- părut zorile umanității celei de început. Faraonii Keops, Khefren și Myke- rinos nu fuseseră așezați încă în colosalele lor piramide ■ de la Giseh cînd la noi înfloreau culturile Criș, Boian, Turdaș, Ha- mangia (de la care ne-a rămas semnificativa statuetă de lut „Gînditorul" — imaginea de mai jos —

vechi timpuri

coaie ori lui mii

n.n.). Cu aproape un mileniu înainte de a fi fost înălțat enigmaticul „Paznic al deșertului" — marele „Sfinx" egiptean, sau Ioanele impresionante templului din Luxor splendidul palat al Minos de la Cnossos,și mii de artiști anonimi făureau, cu o măiestrie de invidiat și azi, cultura ceramicii pictate de cuteni gini, Moldova, s-au înspre apus răsărit — tă unanim cialiștii dedeni ca un vestigiu greu egalabil al tezaurului mondial, material și spiritual, al neoliticului. E de ajuns să spunem, ta sfîrșit, că în decursul mileniului al II-lea tem. minunata cultură a bronzului dezvoltată de o parte și de alta a Carpaților, cu armele și podoabele sale de mare rafinament, cu cetățuile ce dovedeau puterea militară a localnicilor din acea ocupă un loc de în istoria culturii pene.
— Cu îngăduința 

rilor să facem ,; 
peste un mileniu.— E posibil. Ajungem la momente cheie din istoria pămîntului și a poporului românesc. Cercetările noastre au demonstrat că ta mileniul I î.e.n. s-au pus tiv bazele culturii dacice atît la sud sărit de Carpați, dincolo de munți, ajungîn- du-se,

Cu- ori- în atît— ale cărei documentate extins cît și spre recunoscu- de spe- pretutin-

formizare în cultura materială și în manifestările conștiinței sociale. Aceasta explică rolul important jucat de geto-daci în sud-estul Europei, hegemonia politică pe care, începînd cu Burebista și termtaînd cu Decebal, o exercită pe malurile de nord și de apus ale Mării Negre, la sud de Dunăre pînă în Balcani și la nord, pînă departe, în Carpații păduroși.Se cunoaște în ce împrejurări a fost transformată Dacia în provincie romană. Civilizația dacoromână și limba latină a- doptată de populația noii provincii, apoi răspîndită și în teritoriul dacilor liberi, au asigurat caracterul latin al poporului român. Putem afirma, cu deplină certitudine, pe baza unor studii de arheologie, istorie și lingvistică conjugate, că încă din acea vreme populația romanizată sau în de romanizare, își stituise caracterele specifice și își locul pe care păstreze secole dul în Europa,fost și aici am Alte neamuri au venit, au trecut și s-au dus mai departe. Pămîntul patriei noastre a servit ca leagăn unui popor modest și dîrz, unui popor a cărui istorie plină de grele încercări constituie, ea însăși, dovada marii sale rezistente și înțelepciuni, inspiră un sentiment certitudine istorică nerațiilor de azi, celor de ieri, ale nilor.o uni-

vreme, frunte euro-
citito- 

,un salt"

defini- geto- și ră- cît șitotodată, la

istoric

ca româ-

curs con- sale ocupaseavea să-l de-a rîn- Aici am rămas.

Baroul
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pedagog și scriitor, autor

al unor lucrări literare și

dramaturgice cu subiect

Răsfoim, tn continuare, 
filele istoriei, rememo
răm evenimente din eta
pele mari ale contextului

în care s-a formatsocial
națiunea română. Interlo
cutorul spune:

— Cînd Gelu, Menu-

încă din evul me- s-ar fi izvodit un centralizat românesc, cum s-a întîmplat,

Carpati, ei răspundeau unor cerințe obiective ale procesului de afirmare a poporului nostru. De bună seamă, dacă n-ar fi fost vitregia stăpînirilor străine, diu stat așade pildă, în Franța. Dar chiar dacă au trăit des- părțiti în trei state, asta nu înseamnă că românii nu au format o unitate, chiar înainte de unificarea statului. Poporul român a dovedit un puternic simt al solidarității în lupta cu înrobitorii. Sibiul, Bistrița, Clujul, Suceava. Tîrgoviște, Giurgiu, Craiova, Brăila, dar mai ales Brașovul, audevenit centre economice, legate între ele, înciuda tuturor vicisitudinilor, prin firele căilor de comunicație.
— Ce atestă, tn această 

privință, documentarea de 
dată mai recentă ?— Un fapt foarte important. Nu ne mai putem închipui înarmarea oștirii lui Ștefan cel Mare fără meșterii armurieri din Brașov. Așa după cum

DĂNILĂ RUSU

în vîrfule-
Cum la n-a fără

din comuna Oarda de Jos,

raionul Alba lulia, parti'

cipant la actul Unirii din

1918 :

de gest
Ne adresăm, in conti

nuare, unui om ajuns a- 
cum la o vîrstă venera
bilă, țăran din împreju
rimile orașului din inima 
țării, unde, la 1 decem
brie 1918, se consacra un 
act de mare însemnătate 
și de justețe istorică, în
chegarea deplină a statu
lui nostru național 
tar. Dănilă Rusu își 
până amintirile :

morut, Bogdan ganizau colo sauIși or-Basarab întemeiau cîte un stat, din- 
sau dincoace de

„In vara lui 1918 dealul fierbea ca un zan în clocot. Se vedea cît de colo că a venit sfîrși- tul imperiului lui Franz Iosif. Mii de locuitori de o seamă cu mine am început să colindăm satele și orașele și să ridicăm oamenii la lupta pentru întregirea neamului mânesc.Ce loc ar fi fost potrivit pentru acest istoric decît Alba lulia, unde viteazul Mihai Voievod s-a înscăunat pentru prima oară ca domn al Țării Românești, Transilvaniei și Moldovei. Așa 
că s-a adunat pe platoul

și puternică unitate etnică, pe o solidaritate instinctivă, pe manifestarea de unitate economică și pe o largă bază culturală, avea să înflorească în prima jumătate a secolului al XIX-lea.La noi, problema națională punea două sarcini revoluționare : unitatea și eliberarea națională.Generația pașoptistă a furnizat contingentul marilor luptători și cîntăreți ai unirii și independenței. Cuvîntul lui N. Bălcescu se rostea cu profetică putere : „Unitatea națională fu visarea iubită a voievozilor noștri cei viteji, a tuturor bărbaților noștri cei mari, care întrupară în sine individualitatea și cugetarea poporului spre a o manifesta lumii. Pentru dînsa ei trăiră, munciră, suferiră și muriră... Aceea ce voievozii noștri cei mari cu vitejia lor n-au putut, poporul armat și întărit de un principiu o va face". „Tăria și puterea unui popor — scria George Bariț în 1844 — baza sa, politica sa, nădejdile sale, prezentul și viitorul său zac în unirea națională..."în 1848, sarcina unirii n-a putut fi îndeplinită. Dar după unsprezece ani. în 1859, după grele lupte politice, după înfrtage- rea ingerințelor externe, s-a realizat, prin voința poporului, primul pas al unirii: dispariția Milco- vul-ui ca hotar. Pasularena progresului era u- riaș, lui. Peste optsprezece ani, cu arma în mină, România cucerea independenta, pe dealurile Plevnei. Al doilea mare pas.

membru corespondent
al Academiei:

înprin consecințele

Mai rămînea unul: să se desăvîrșească statul national România, ca tot poporul să trăiască unit, pe pămîntul lui, pe acel mioritic „picior de plai" și „gură de rai“. Acest naș se va numi decembrie 1918.

Romanilor toată ființa Ardealului. Au venit cu mic, cu mare, cei din județele Alba și Hunedoara, a coborît motimea Apuseni, au venit din crișe-

bănățenii, brașovenii

uni-
dea-

j®Ar-ca-

ro-mal act
oa- șiOl- Nu

nii,și chiar sute de căruțe încărcate ciorchine cu meni din Maramureș de peste Carpați, din tenia și Muntenia.știu cîți au fost cu toții, dar cîmpul era pita. Ne-am unit glasurile și din toată ființa gat: „Vrem să cu Țara!“ Au mii de steaguriși, într-o bucurie și entu
ziasm de nedescris, vo-

am stri- ne unim fluturat tricolore

; la peste mări și țări. Atunci s-a înfăptuit una din năzuințele cele mai fierbinți ale poporului nostru — unitatea sa națională.Anii au trecut. în țara românească s-au făcut rînduieli noi, drepte cu adevărat, așa cum le doream atunci, la Alba lulia, și de care n-am avut parte atîta vreme cît domnea burghezia și mo- șierimea. Acum cîtăva vreme am fost vizitați de cîrmuitorii de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mi s-a făcut atunci marea cinste să citesc, între zidurile vechii săli a U- nirii, „Proclamația de U- nire". Cînd am dat cuvintelor „Vrem să unim cu Țara !“. pe le rostisem acum 48 ani, m-au înecat lacrimile. De bucurie că am fost în stare noi, poporul, luminați de comuniști, să ne formăm o țară așa cum am visat-o din moși, 
strămoși".

cea poporului adunat Alba lulia s-a auzit ’

glas ne care de

Există o renumită for
mulă, după care produc
țiile folclorice sînt „gla
suri ale popoarelor". în
cercăm să vorbim, în con
tinuare, prin acest glas 
al poporului nostru, des
pre năzuințele și tradiții
le sale naționale.— Oglinzile folclorului, ne spune prof. univ. Al. Dima, exprimă sentimentele maselor populare din țara noastră și concepția lor de viață în decursul întregii istorii. De la poezia obiceiurilor de o stranie vechime și pînă la lirica populară de o dată relativ mai recentă, de-a lungul tuturor schimbărilor ce s-au produs veac după veac, caracteristicile și istoria poporului român au fost întotdeauna prezente. Să reamintim, mai întîi, reflectarea în folclor a luptei omului cu natura și a biruinței acestuia ca în atîtea basme străvechi cu balauri și zmei. Ne întîmpină aci dîrza hotărîre populară de a înfrunta chiar puteri supranaturale spre a-și a- păra viața și bunurile. Lupta contra cotropitorilor. este oglindită — la rîndu-i — în eposul popular încă din secolul al XIV-lea. Se cîntau în nemuritoare balade eroii „de margine", actele vitejești ale acestor expo- nenți ai rezistenței obștești. Cumplita încleștare socială, cea a maselor cu clasele stăpînitoare, precum și lupta de eliberare națională o înfățișează nu numai baladele haiducești din seco

lele al XVII-lea și al XVIII-lea, cum sînt cele dedicate lui Iancu Jianu sau Grozea, dar și producții populare mai vechi ca, de pildă, bocetele care o- feră și ele prilejul protestului social.„Cîntece istorice" au fixat, de asemenea, marile momente ale luptei, revoluționare începînd din cele mai vechi timpuri și continuînd eu răscoalele țărănești ale lui Horia sau Tudor Vladimirescu, mișcările revoluționare din 1848 și 1907 și cele care au urmat.
— Folclorul a înregis

trat deci, în mod vădit, 
cele trei mari adversități 
întâmpinate de popor în 
cursul istoriei: cele ale 
naturii, cele ale cotropi
torilor, ca. și cele ale cla
selor exploatatoare.— Exact, dar cîntecul popular a exprimat și capacitatea creatoare a națiunii române în domeniul artistic. învățați străini de seamă au cinstit poezia noastră, populară. Cînd un Ramiro Ortiz sau un Leo Șpitzer celebrează valorile etice și estetice ale baladelor noastre, ei le acordă un gir universal și le înalță pe scară mondială.

— Folclorul oglindește 
însă și marile valori etice și morale ale națiunii 
noastre.— E firesc, fiindcă folclorul nostru este un exponent al națiunii. în

basmele, baladele și doinele populare se afirmă ’ răspicat înaltele principii etice și idealurile estetice ale colectivității naționale, aspirațiile de libertate și independență națională, echitate socială, omenie, spiritul de jertfă pe tru patrie, cultul mt.i-

cii. Astfel se încheagă într-un profil moral, distinct, atributele cele mai caracteristice ale oamenilor de pe aceste meleaguri. Creația populară oglindește aceste valori atît prin versiunile naționale ale unor teme internaționale, dar mai ales prin creațiile proprii, distincte, în care se relevă din plin psihicul comun, trăsăturile sufletești și frumusețea spirituală caracteristică locuitorilor a- cestor meleaguri, din toate regiunile țării. Un exemplu : din 270 de su- biecte-tip de basme fantastice, 140 sînt tipuri comune cu alte popoare, dar celelalte 130 ne aparțin numai nouă, nu au corespondențe la alte popoare.

Răsfoim mai departe 
letopisețul, spicuim măr
turii despre mari acte de 
cultură.„Cultura română s-a constituit în forme durabile printr-o dublă solicitare a puterii ei de creație : europenismul și conștiința națională i-au disputat fecund orientarea, ajungînd mai totdeauna, prin naționalizarea euro- penismului și europenizarea conștiinței naționale, la valoroase sinteze.Aceasta n-a fost și nu este o lege de existență numai a spațiului spiritual carpato-dunărean. Numai că afirmările culturii române s-au făcut totdeauna sub încrucișări și zăngănit de săbii străine, care deseori s-au preschimbat în crunte stăpî- niri multiseculare. Cultura noastră e astfel visul frumos al uneia dintre cele mai vitrege istorii.în timp ce mari împărății se băteau între ele pe cuprinsul nevoiașilor noștri părinți, silindu-i de atîtea ori la răsunătoare vitejii defensive, valori spirituale specifice apăreau în ciuda împrejurărilor stingheritoare, dar cu atît mai ferme.Așa s-a format limba românească cu profundul

el caracter poetic, așa s-au cristalizat multiplele fațete ale unui folclor literar. muzical, coregrafic

Vasile Alecsandriși manual artistic, a cărui unitate nu-i scade bogăția și a cărui bogăție nu-i stînjenește unitatea ; așa s-a ivit pe lume stilul arhitectonic bisericesc „ște- fanian" în Moldova și „brîncovenesc" în Vala- hia ; așa încolțește cultura română veche, croni- cărească și religioasă, după cum tot astfel se înfiripă întreaga cultură română modernă militantă. Vitalitatea ideii naționale avea să se exprime atît prin mișcări sociale, cît și prin mișcări culturale viguroase.

Cînd limba românească a fost mai primejduită, eă a și apărut sub formă, scriptică ; cînd conștiința de neam a fost mai sistematic atacată, ea a și apărut misionar ca mișcare culturală, latinistă și istorică.Încît conștiința românească e o realitate milenară, de la unitatea lingvistică (românii, nesocotind stăpînirile efemere, treceau dincoace și dincolo de Carpați cu legitimitatea graiului comun), de la temeinica unitate culturală a secolului XVII, cînd nimic nu se tipărea în Moldova și Muntenia fără să se răs- pîndească deopotrivă în Transilvania — și invers —, pînă la acei mari bărbați ai secolului trecut care, luptînd pentru consolidarea unificării ta spirit, au visat și realizat începutul unificării politice.De la toți aceștia și pînă la oamenii de cultură contemporani. care văd în socialism soluția unică de existență a neamului nostru, conștiința națională e pavăză sigură a ființei noastre și garanție a progresului. încrederea ’h viitorul socialist al țailine luminează orizontul".
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membru corespondent al 

Academiei, șef de catedră 

la Facultatea de filozofie

din București:

— Legic, formarea na
țiunii române a exercitat 
o puternică înrîurire asu
pra progresului economic 
și social din țara noastră. 
Tot legic, ca orînduire 
superioară, socialismul 
duce mai departe proce
sul de dezvoltare a națiu
nii, creează condițiile a- 
firmării depline a poten- 

. țelor creatoare ale între
gului popor.— Evident, insurecția armată de la 23 August 1944, organizată și condusă de Partidul Comunist Român, a constituit o cotitură radicală în viața poporului român, a deschis o nouă epocă în istoria țării noastre. Am trăit atunci un moment de cea mai mare intensitate al redeșteptării naționale. Dimitrie Guști, recunoscut pe plan mondial ca teoretician al „științei națiunii" afirma în prima ședință de după 23 August a Academiei că „numai datorită acestui act istoric și plin de e- roism, viața, noastră națională, care era sugrumată, a căpătat drum liber pentru noua manifestare și posibilitate de creație a democrației sociale". Răsturnarea dictaturii fasciste și eliberarea țării de sub ocupația străină au marcat începutul unui proces cu implicații de o profunzime și complexitate socială necunoscute pînă atunci în istoria României. Revoluția socialistă, construcția noii orînduiri sociale au descătușat toate energiile creatoare ale poporului.

— De ce considerați 
că națiunea socialistă 
constituie o treaptă supe
rioară în dezvoltarea na
țiunii ?— Dacă națiunea burgheză a fost rodul evoluției sociale spre capitalism, națiunea socialistă este urmarea firească a ridicării societății pe treapta socialismului. Superioritatea națiunii socialiste este determinată de baza sa politică nouă — statul socialist, de baza sa economico-socială — relațiile de producție socialiste, noua structură a țării, de baza sa ideologică — concepția despre lume și viață a clasei muncitoare și partidului ■ei, de noua sa cultură.Ceea ce caracterizează națiunea socialistă din punctul de vedere al structurii sociale este unitatea și coeziunea claselor și păturilor ce o compun. Aceasta se datorește statornicirii relațiilor de producție socialiste, înlăturării claselor exploatatoare, , lichidării antagonismului

de clasă din sinul societății.
— Revirimentul națio

nal e deci unanim și are 
loc pe temelii noi.— Firește. In istoria țării au existat și alte momente care au dus la creșterea conștiinței naționale. Dar ele n-au putut influența în mod egal și în același consens întreaga societate. In formațiile sociale bazate pe clase antagoniste, membrii societății vorbind a- ceeași limbă, locuind a- celași teritoriu, și avînd conștiința apartenenței la aceeași comunitate, nu aveau totuși coeziune, datorită relațiilor de producție de exploatare și asuprire, datorită faptului că structura de clasă era profund contradictorie. Din cauza intereselor opuse ale claselor care compun comunitățile formațiunilor sociale antagoniste, una din principalele trăsături ale acestora este lupta dintre clase, luptă care se ascute pînă la conflictul revoluționar. O- biectiv, antagonismele fac imposibilă o deplină unitate națională, diminuează potențialul de creație pe tărîm material și spiritual al oricărei națiuni. Din acest punct de vedere, națiunea burgheză este situată pe o treaptă inferioară a dezvoltării sociale față de națiunea socialistă.

— Cu alte cuvinte, so
cialismul ridică pe o 
treaptă superioară proce
sul istoric de dezvoltare a 
națiunii, creează cadrul 
obiectiv de afirmare vi
guroasă a sentimentelor 
patriotice ale întregului 
popor.— In trecut patriotismul nu era și nu putea fi unanim fiindcă diferitele clase și pături sociale ale națiunii se situau pe poziții diferite, chiar diametral opuse. Nu o dată exponenții claselor exploatatoare făceau paradă de patriotismul lor dar

aserveau țara — politic și economic — trusturilor străine, nesocoteau interesele independenței și suveranității țării. Alte pături sociale manifestau în anumite împrejurări pasivitate. Clasa muncitoare, cea mai înaintată forță socială, condusă de partidul comunist a fost totdeauna activă, și-a manifestat puternic și fără echivoc dragostea de patrie, luptînd consecvent pentru apărarea intereselor fundamentale ale maselor populare, pentru fericirea și libertatea poporului.Transformările care au avut loc în perioada de după eliberare în viața economică ,și în structura socială a țării, victoria socialismului la orașe și sate au creat comunitatea reală de interese a tuturor cetățenilor. Patriotismul socialist a devenit un sentiment omniprezent. Clasele și păturile sociale prietene au interese fundamentale identice și aspirații comune. Comunitatea de interese și scopuri ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, bazată pe relațiile de producție socialiste, fundamentează u- nitatea de nezdruncinat a națiunii noastre socialiste în lupta pentru construirea socialismului și comunismului.O expresie caracteristică a unității naționale este însăși Parlamentul țării care înmănunchează reprezentanții întregului popor, la fel și organele locale ale puterii de stat. In condițiile lărgirii continue a democrației socialiste, masele populare participă la dezbaterea principalelor probleme ale politicii interne și externe ale statului nostru, la conducerea țării. Deosebit de important este faptul că prin crearea unor asemenea organisme cum sînt Consiliul Național al Cercetării Științifice sau Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție au devenit mai bine organizate eforturile unei importante părți a populației pentru înflorirea și progresul patriei.Forța motrice a dezvoltării națiunii socialiste este unitatea țelurilor întregii societăți. Unirea muncitorimii, țărănimii, intelectualității și celorlalte categorii de oameni ai muncii, în jurul partidului, a constituit și constituie factorul hotărîtor al marilor victorii realizate de poporul nostru pe drumul socialismului.

ber și devin o practică socială. Doar proclamarea în sine a unui drept nu este suficientă ; trebuie creată și posibilitatea afirmării lui. Baza acestei egalități și, totodată, o vie expresie a ei, este dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor țării ca rezultat al industrializării socialiste ; în perioada planului cincinal pentru dezvoltarea industriei în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, de exemplu, se vor investi peste 7 miliarde lei.Pretutindeni, în lume unde se află la putere, politica naționalistă a burgheziei împiedică în modul cel mai inuman posibilitatea activării libere a naționalităților în viața economică și culturală. La noi o asemenea politică aparține doar de domeniul a- mintirilor trecutului. Anii puterii populare au dus și în acest sens la negarea politicii trecutului.

Diametral opusă politicii concretizată în clasica formulă: „dezbină și stăpînește", care subminează forța națiunii. politica națională marxist-leninistă a Partidului Comunist Român a asigurat în anii construcției socialiste ridicarea pe o treaptă superioară a prieteniei strînse dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, care muncesc umăr la umăr însuflețiți de patriotism fierbinte, pentru înflorirea și progresul Republicii Socialiste România. In cadrul dezvoltării continue a vieții economice și spirituale unitare se dezvoltă creația spirituală a naționalităților conlocuitoare. Toți creatorii din țară exprimă aceeași realitate —• indiferent de naționalitate — și-au pus capacitățile în slujba acelorași țeluri, sînt luminați de aceleași idei — ideile so

cialismului și păcii. Cul- tivînd tradițiile înaintate, oglindind noile realități ale țării, creatorii din rîndurile naționalităților conlocuitoare făuresc opere care devin comori ale întregului popor. Literatura, muzica, arta plastică, teatrul maghiar din România bucurîndu-se de interesul și aprecierea întregii țări sînt socotite, la fel ca literatura și arta românească, comoara noastră, a tuturor.Oamenii muncii de toate naționalitățile muncesc într-o unitate indestructibilă pentru construirea socialismului, pentru prosperitatea patriei lor comune. Interesele lor vitale sînt legate indisolubil de înflorirea României socialiste, de realizarea o- biectivelor mărețe stabilite de partid. Acesta este drumul încercat, drumul muncii și luptei comune pentru ridicarea României spre noi culmi ale civilizației.

putul industriei, cu apariția ideilor directoare ale dezvoltării industriei ca o condiție indispensabilă de progres a națiunii.Un fenomen asemănător s-a produs și în medicină unde o dată cu înființarea primului institut de cercetări științifice (Victor Babeș) în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, Institutul medico-legal și a celui de seruri și vaccinuri — în primele decenii ale veacului al XX-lea — au coincis cu trecerea de la etapa de organizare sanitară la aceea de creație științifică. Această trecere a fost strîns legată de încrederea fondatorilor a-

cestor școli în capacitățile creatoare ale poporului român și în posibilitatea dezvoltării unei școli naționale de medicină.Aceste trăsături sînt proprii azi — într-un grad și mai înalt — științei românești. Dezvoltîndu-se în coordonatele noi ale socialismului, știința în țara noastră se distinge, prin integrarea sa intimă în direcțiile principale, cardinale de dezvoltare a țării ; ea reprezintă azi un puternic instrument de progres al societății pentru satisfacerea unor nevoi fundamentale ale țării. Mergînd în pas cu afirmarea multilaterală a na

țiunii, răspunzînd prin activitatea lor unor nevoi fundamentale, unor înalte comandamente sociale, oamenii de știință contribuie la propășirea patriei socialiste. Rezolvînd probleme ridicate cu stringență de edificarea socialistă a țării, de necesitatea dezvoltării ei materiale și spirituale, slujitorii științei românești se dovedesc a fi fideli și autentici reprezentanți al geniului creator al poporului român. Strădania lor aduce un aport la prestigiul națiunii socialiste române, la renu- mele României în lume.

scriitor, redactor-șef al re

vistei Uj Elet:

doctor în economie :

Abordăm un nou as
pect al problemei.

— Națiunea va exista 
și va fi un factor funda
mental de progres, în în
treaga perioadă de con
struire a socialismului și 
comunismului. Cum ve
deți raportul de condițio
nare dintre succesele e- 
conomice și înflorirea na
țiunii socialiste ?— E relația primordială, spune prof. univ. V. Rausser. Ca oricare alt fenomen social, dezvoltarea națiunii are un caracter legic. Națiunea se găsește implicit într-o relație de determinare cu e- conomia care se află la baza întregului edificiu social. De aceea dezvoltarea națiunii, deși condiționată complex, este în ultimă analiză determinată tocmai de evoluția vieții materiale a societății, de dezvoltarea economiei naționale. Fiecare realizare a poporului nostru în dezvoltarea economică contribuie la înflorirea națiunii socialiste române.

— Dar în ce rezidă în 
ultima instanță forța unei 
națiuni ?— Fără îndoială că în gradul de dezvoltare a forțelor de producție de care dispune, valorificarea bogățiilor țării și a capacităților sale creatoare, în aportul ei la circulația de bunuri materiale și spirituale ale lumii, în ponderea pe care o ocupă

președinta Consiliului Na

în patrimoniul științei și culturii mondiale. Prin e- sență, politica partidului și statului nostru tinde spre întărirea națiunii în toate aceste puncte nodale. Muncind pentru dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei, în- vățămîntului și culturii ne propunem să ajungem printre națiunile înaintate ale lumii.în ultimii ani s-au asigurat ritmuri de dezvoltare care au provocat admirație pretutindeni în lume. Urmînd cu consecvență linia trișată de Congresul al IX-lea cu privire la continuarea susținută a industrializării țării, planurile noastre de viitor prevăd în continuare ritmuri înalte de dezvoltare. Aceasta dovedește vitalitatea, energia și potențele creatoare u- riașe ale națiunii socialiste române. Sarcina înflo

ririi multilaterale a patriei socialiste, trasată de partid printr-o politică realistă și profund științifică, unește toate forțele poporului.Dezvoltîndu-ne economia, extindem multilateral legăturile de prietenie și colaborare cu țările sistemului mondial socialist, colaborăm cu toate țările indiferent de orînduirea lor socială, pe baza principiului respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și a- vantajului reciproc.Asigurînd progresul multilateral al societății socialiste, înflorirea națiunii noastre, poporul român își aduce în același timp contribuția la creșterea forței socialismului în lume. Aceasta nu contravine principiilor internaționaliste, ci, dimpotrivă corespunde în modul cel mai profund intereselor celor ce muncesc de pretutindeni. Dezvoltarea fiecărei națiuni socialiste, a fiecărui stat socialist egal în drepturi, suveran și independent, înflorirea lor pe tărîm economic, științific și cultural contribuie la asigurarea progresului fiecărei țări și la întărirea sistemului socialist mondial, la creșterea pe toate meridianele globului a influenței socialismului.

țional al Femeilor :

— E una din caracte
risticile psihice ale națiu
nii române conștiința 
înaltei responsabilități 
față de tinerele generații. 
Vă rugăm să relevați cî- 
teva din coordonatele pre
ocupărilor actuale în a- 
cest domeniu.

— O politică de înflorire și dezvoltare a națiunii nu poate să nu aibă în atenție grija pentru noile generații, pentru viitorul de mîine al patriei. Această 'grijă se înscrie în coordonatele celor mai nobile tradiții ale poporului român. Străbunii noștri au transmis din generație în generație cu forța legii, dragostea ' față do glia strămoșească, hotărî- rea de a o apăra și păstra,

vicepreședinte al Acade

miei Republicii Socialiste

România :

Reluînd ideea, scriito
rul Suto Andrăs ne-a de
clarat :„Frăția puternică, de nezdruncinat, dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, care are tradiții străvechi pe aceste meleaguri, este una din cele mai frumoase cuceriri ale orînduirii noastre socialiste. Români, maghiari, germani și alte naționalități alcătuim împreună marea familie socialistă a patriei noastre. în această familie, ale eărei norme de conviețui- 1 sînt determinate de ideologia marxist-leninis- tă a Partidului Comunist Român, se afirmă princi

piul deplinei egalități în drepturi. Această egalitate este consfințită și de Constituția noastră. în același timp ea este garantată și se realizează prin întreaga organizare socială, prin viața economică, politică și culturală, deopotrivă.Putem afirma că partidul nostru, Partidul Comunist Român, a dat o rezolvare exemplară problemei naționale în patria noastră, în așa fel, îneît drepturile proclamate — care implică îndatoriri identice pentru fiecare cetățean — se afirmă li

Academicianul Ștefan 
Milcu precizează:— Știința românească s-a integrat, alături de celelalte forme de cultură, în ansamblul vieții spirituale a națiunii. în epoca modernă importante școli științifice au oferit idei directoare în momentele cruciale în care trebuiau mobilizate toate resursele pentru apărarea limbii, independenței, libertăților democratice ale poporului pentru asigurarea progresului economic și cultural al țării. Să amintim în acest sens a-

pariția, dezvoltarea și influența exercitată de școlile filologice din cumpăna jumătății secolului al XIX-lea în viața poporului. Este unanim recunoscut rolul marilor în- vățați : A. T. Laurian, T. Cipariu, G. Barit șa. în demonstrarea latinității limbii vorbite de poporul nostru.în secolul trecut și la începutul veacului nostru, școala istorică s-a dezvoltat viguros prin contribuția adusă de N. Bălcescu, A. D. Xenopol, N. Iorga, Pîrvan și alții în afirma

rea unității și continuității poporului român pe teritoriul locuit de el. Rolul istoriografiei a fost tot atît de important în perioada următoare în care s-a realizat unirea provinciilor românești.începuturile fizicii, ale chimiei și tehnicii românești coincid nu numai cu existența unor mari personalități ca : Em. Baca- loglu, C. Istrati, Traian Vuia, Gogu Constantines- cu, Aurel Vlaicu ș.a., spre sfîrșitul secolului ah XIX- lea și începutul secolului al XX-lea, dar și cu înce

omenia și spiritul lor de dreptate, respectul față de familie ca celulă vitală a existenței națiunii...
...Și tradiția familiei cu 

mulți copii.— Da. Există o asemenea tradiție și nu s-a creat deloc întîmplător. Ea s-a născut și menținut poate și din conștiința necesității de a rezista vicisitudinilor. Tocmai pentru că acest simț al datoriei a avut un deosebit de larg ecou, poporul român și-a menținut fondul biologic, energia sa vitală.Măsurile adoptate în ultimul timp pentru curmarea unor fenomene negative în ceea ce pri

vește creșterea natalității, fenomene care periclitau într-un fel viitorul națiunii au fost pătrunse de un înalt spirit de răspundere.Pe aceeași linie se înscriu și acțiunile menite să contribuie la consolidarea familiei. Partidul consideră ca o problemă crucială pregătirea temeinică pentru viață a tineretului, populația de mîine a țării. Partidul nu uită nici o clipă de cei care vor duce mai departe opera pe care o făurim azi, ajută tineretul să se ridice la înălțimea marilor' îndatoriri pe care 1 le-a rezervat istoria patriei.

Aceasta-i dorea țării sale, în urmă cu un secol, cel mai mare poet al ei, Mihai Eminescu, cînd, cu elanul vîrstei de 17 ani, semna în foaia lui Iosif Vulcan de la Oradea, vibranta poezie „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie". Concentrînd ca într-un puternic focar aspirațiile multiseculare ale întregului popor, năzuințele sale de fericire, libertate, independență, Partidul Comunist Român, prin vastul său program de construcție socialistă, a făcut ca urarea poetului să treacă dintr-o dorință, dintr-un plan virtual, în domeniul realităților palpabile, concrete. Sub ochii noștri s-au împlinit și depășit visurile de veacuri, s-au descătușat și au țîș- nit spre lumină, afirmîn- du-se plenar, marile e- nergii creatoare ale poporului român, înaltele sale principii etice și estetice, profundul său umanism.In acest an, conducătorii de partid și de stat, urmînd un principiu fundamental al vieții noastre politice, au vizitat numeroase regiuni ale țării. Pretutindeni, muncitorii, țăranii, intelectualii, oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, tineri și bătrîni, bărbați și femei, și-au afirmat cu entuziasm puternica unitate în jurul partidului, hotărîrea de a munci cu abnegație pentru înflorirea patriei, Republica Socialistă România. Intîlni- rile acestea sînt o expresie a metodei da

muncă a conducerii partidului nostru, care se sfătuiește permanent cu cetățenii țării, într-un spirit democratic, plin de răspundere, despre perspectivele dezvoltării națiunii, despre problemele de viitor ale e- conomiei noastre în continuă dezvoltare. Desfășu- rîndu-se pe o cuprinzătoare arie geografică și cu- prinzînd mase largi ale poporului, aceste întîlniri au demonstrat amploarea preocupărilor partidului, unitatea de monolit a întregii națiuni socialiste în jurul politicii sale științifice, marxist-leniniste. Trăind cu intensitate imperativele prezentului, oamenii își cinsteau totodată trecutul eroic și-și priveau cu încredere viitorul în față. Multitudinea manifestărilor pe care le-au prilejuit aceste vizite prin majoritatea regiunilor țării a constituit o nouă și puternică afirmare a forței, a puterii creatoare și a unității de nezdruncinat a națiunii noastre. Au fost evocate momente eroice, de răscruce, care însuflețesc și astăzi, prin exemplul lor luminos, lupta poporului. Partidul comunist se manifestă pregnant ca forța care continuă cele mai bune tradiții ale poporului român, le ridică pe o treaptă superioară, îmbogățin- du-le din perspectiva concepțiilor științifice despre lume și societate, și le dă un sens patriotic mai înalt, în cadrul actualei opere constructive.

Îngemănînd trecutul cu prezentul, poporul nostru menține trează conștiința valorii muncii sale de azi, a răspunderii.pentru viitorul țării, „Generațiile de mîine — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R. — vor spune cu recunoștință : înaintașii noștri au făcut totul pentru a asigura poporului o viață îmbelșugată și fericită, au făurit o țară liberă, independentă și prosperă".Trăim prezentul cu conștiința lucidă că sîntem datori să lîg: Solicităm toate potențele creatoare pentru a-i asigura României la trecutu-i mare un mare viitor. întărirea continuă a națiunii socialiste este singura cale care duce la fericirea și împlinirea idealurilor întregului popor care urmează neabătut, cu fermitate și mîndrie, drumul luminos al partidului, drumul demnității, al de- săvîrșirii personalității u- mane, drumul păcii și al comunismului victorios, al independenței și suveranității naționale.
Anchetă realizată de Al. POPESCU,
1. CIUCHI, Gh. ZAMFIR
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Discuții pe marginea expunerii
DE LEGE PENTRU RATIFICAREA
DECRETELOR NORMATIVE EMISE

DE CONSILIUL DE STAT 
prezentată de Grigore Geamănu 

secretarul Consiliului de Stat
Programul înfloririi multilaterale a României socialiste, stabilit de Congresul al IX-lea al partidului, este nu numai un program de politică economică, socială și culturală, el este, în același timp, și un program de politică legisla- '1 tivă.Intr-adevăr, dinamismul societății noastre socialiste ne- ' cosită un proces de continuă și imediată adaptare a legislației la transformarea neîntreruptă a relațiilor sociale, potrivit cerințelor și nevoilor sociale obiective ale fiecărei etape de dezvoltare a statului nostru.în desfășurarea acestui proces, un rol principal revine activității legislative a Consiliului de Stat, care, în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, e- mite, printre alte acte de stat, și decrete cuprinzînd norme cu putere de lege.Consacrînd rolul Marii A- dunări Naționale ca unic organ legiuitor al statului, noua , Constituție prevede că aceste decrete se supun Mani A- dunări Naționale, spre a fi dezbătute și adoptate ca legi.In acest scop, vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea Consiliului de Stat să vă prezint cele 21 decrete cu putere de lege, care au fost emise în intervalul de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale, pînă la deschiderea celei prezente.Astfel, dintre decretele e- mise, o primă categorie o formează acelea care dau expresie, pe plan juridic, importantelor măsuri ou caracter social inițiate în acest an de conducerea noastră de partid și de stat, privind noua reglementare a întreruperii sarcinii, îmbunătățirea legislației divorțului și ajutorarea familiilor cu multi copii.Reglementările instituite prin aceste decrete au izvorît din necesitatea de a lichida stările negative ce s-au manifestat în ultimii ani prin . r, scăderea natalității și a sporului natural al populației, . prin creșterea exagerată a numărului divorțurilor, cu repercusiuni grave asupra familiei și educației copiilor.Prin conținutul și finalitatea lor, aceste decrete, de o mare semnificație socială, o- glindesc grija deosebită și preocuparea permanentă a partidului și guvernului pentru înfăptuirea unei politici de largă perspectivă privind sporirea populației și apărarea sănătății sale, întărirea familiei și ridicarea rolului și răspunderii ei în viata societății noastre, pentru formarea și educarea tinerei. generații, ■ pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a națiunii noas- • tre socialiste si a statului socialist român.în cadrul măsurilor legislative luate de statul nostru

Raportul Comisiei juridice 
prezentat de deputatul Traian lonașcu

7" Comisia juridică a Marii A- dunărl Naționale, întrunită în zilele de 27 și 28 decembrie 1966, a examinat proiectele de lege privind aprobarea, deci, adoptarea, ca legi, a decretelor cuprinzînd norme cu putere de lege, emise de Consiliul de Stat în intervalul de ha a V-a sesiune din iunie 1966 :<bși pînă la începutul actualei sesiuni a Marii Adunări Națio- nale.în această perioadă au fost adoptate 21 de astfel de de- . crete, dintre care 17 au fost avizate în prealabil, la cererea Consiliului de Stat, de că- . tre comisiile permanente com- ■ petente ale Marii Adunări Naționale, iar patru decrete au fost avizate favorabil acum de comisiile permanente cu prilejul prezentării lor, spre a fi adoptate de Marea Adunare Națională.Pentru avizarea proiectelor <*'de decrete au avut loc 27 de ședințe de lucru ale comisiilor, 16 ședințe fiind ținute cu participarea în comun a mai multor comisii.Dînd urmare prevederilor art. 42 din Regulamentul- de funcționare a Marii Adunări Naționale, la ședințele comisii

pentru îmbunătățirea ocrotirii mamei și copilului se înscrie și decretul privind acordarea indemnizației de naștere, de 1 000 lei, de fiecare copil născut, începînd de la al treilea și următorii, precum și decretul care reglementează a- cordarea gratuită a asistenței medicale și a medicamentelor și femeilor din familiile de cooperatori agricoli sau nesa- lariați, care au cel puțin trei copii în viată.O a doua categorie de decrete cu putere de lege, emise de Consiliul de Stat în a- ceeași perioadă, se referă la organizarea și functionarea u- nor ministere sau alte instituții centrale de stat.Elaborarea normelor cuprinse în toate aceste decrete se integrează în procesul mai larg al perfecționării continue a aparatului nostru de stat,, a îmbunătățirii formelor și metodelor sale de activitate, spre a-și putea îndeplini sarcinile tot mai complexe ce-i revin în cadrul construcției socialiste.Ultimul grup din decretele ce vă sînt supuse spre dezbatere reglementează diferite alte aspecte ale activității de stat sau obștești.O preocupare importantă a partidului și statului nostru este dezvoltarea și perfectionarea continuă a democrației socialiste.într-una din cuvîntări- le sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea, nu de mult, că: în practica partidului nostru s-a încetățenit „consultarea largă a maselor, a întregului popor asupra problemelor principale ale politicii interne și internaționale, asupra hotărîrilor și. măsurilor care privesc progresul tării, viitorul ei, atragerea maselor largi la elaborarea sarcinilor. și obiectivelor de viitor".Practica elaborării și adoptării decretelor cu putere de lege confirmă această cale de dezvoltare a democrației noastre socialiste.Normele cu putere de lege, ce vor fi aci dezbătute, au fost initiate pe baza studierii atente și minuțioase a realităților sociale cărora ele sînt chemate să le dea expresie, cu concursul și participarea largă a numeroase cadre de specialiști. înainte de a se a- dopta, președintele Consiliului de Stat a trimis proiectele a- cestor decrete comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale pentru a fi studiate și avizate.I In fata comisiilor permanente au fost invitate organele inițiatoare, miniștri sau conducători ai organizațiilor centrale, pentru a prezenta proiectele și a da explicații membrilor comisiilor.Fiecare din aceste proiecte de decrete au fost apoi exa

lor pentru avizarea proiectelor de decrete au fost invitați miniștri și alți conducători ai organelor centrale ale administrației de stat inițiatoare, care au dat explicații cu privire la cuprinsul proiectelor și, luînd cunoștință de propunerile de îmbunătățire făcute de comisii, s-au putut pronunța asupra lor.Cu prilejul dezbaterilor care au avut loc asupra proiectelor de decrete, comisiile au făcut numeroase propuneri de îmbunătățire, atît cu privire la conținutul reglementărilor, cît și la redactarea unor texte.Această participare a comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale la activitatea de avizare a proiectelor de decrete cu conținut normativ demonstrează rolul lor crescînd în activitatea de legiferare.Avizele comisiilor permanente au fost avute în vedere de către Consiliul de Stat la definitivarea decretelor, astfel încît normele cu putere de lege ce vi se prezintă spre adoptare au inclus și propunerile comisiilor M.A.N.Examinînd conținutul aces

minate și adoptate de Consiliul de Stat, în ședințele sale plenare, care au loc cel puțin o dată pe lună, cu luarea în considerare a observațiilor și propunerilor de îmbunătățire formulate de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale.Trebuie să adaug, pentru informarea Marii Adunări Naționale, că și celelalte acte de stat, decrete individuale, decrete nenormative și hotărîri, sînt emise de Consiliul de Stat după o atentă examinare și cu respectarea principiului muncii colective.Astfel, prin modul de adoptare a actelor sale, în toate e- tapele importante ale elaborării lor — Consiliul de Stat afirmă un profund democratism, determinînd, în același timp, ridicarea pe o nouă treaptă a caracterului științific și a conținutului etic al acestor reglementări.în intervalul dintre sesiunea trecută și cea prezentă a Marii Adunări Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, I dînd urmare prevederilor articolului 19 din Constituția Organizației Internationale a Muncii — la care tara noastră este parte — a supus Consiliului de Stat, spre examinare, instrumentele internaționale adoptate la cea de-a 49-a Conferință Internațională a Muncii, care a avut loc la Geneva, în iunie 1965, și anume Convențiile nr. 123 și 124 și Recomandările nr. 123, 124 și 125. Prin aceste documente, pentru adoptarea cărora a votat și delegația tării noastre, s-au reglementat diferite probleme privind protecția muncii adolescenților care lucrează în subteran și a femeilor avînd responsabilități familiale.La cererea Consiliului de Stat, aceste documente au fost studiate și avizate și de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale —• pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale și juridică. Examinînd conținutul convențiilor și al recomandărilor, atît comisiile, cît și Consiliul de Stat, au constatat că legislația noastră, pătrunsă de principiile umanismului socialist, devansează în multe privințe prevederile convențiilor și recomandărilor menționate, care, în final, au fost transmise, pe linie de stat și sindicală, organelor noastre de specialitate, în competenta cărora intră problemele care fac obiectul acestor documente.dezbaterea și adoptarea de către Marea Adunare Națională a normelor juridice cuprinse în aceste decrete va constitui o contribuție însemnată la îmbunătățirea legislației noastre și la promovarea principiilor constitutionale care rezervă Marii Adunări Naționale rolul de unic organ legislativ în stat.

tor decrete, Comisia juridică a Marii Adunări Naționale constată că ele reglementează cîteva din domeniile importante ale vieții noastre sociale.Printre decretele care au adus modificări în organizarea unor ministere și organe centrale ale administrației de stat se numără și Decretul privind înființarea MINISTE
RULUI DE CONSTRUCȚII 
PENTRU INDUSTRIA CHI
MICĂ ȘI RAFINĂRII.După ce a amintit decretele emise și a subliniat importanța lor, vorbitorul a spus : Ana- lizînd proiectele de lege ce vi se supun spre aprobare și discutare, precum și avizele favorabile ale comisiilor permanente, și ținînd seama, totodată, de faptul că, prin conținutul și forma lor, aceste norme corespund principiilor constituționale și cerințelor tehnicii legislative, Comisia juridică, în unanimitate, propune Marii Adunări Naționale să adopte proiectele de lege privind decretele conținînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat, de la sesiunea precedentă, pînă la deschiderea actualei sesiuni.

CUVÎNTUL DEPUTATEI 
LINA CLOBANUOcrotirea căsătoriei și familiei, apărarea intereselor mamei și copilului reprezintă în țara noastră un principiu constituțional, care stă la baza întregii reglementări a relațiilor de familie și a tuturor măsurilor de ordin economic șl social, menite să asigure trăinicia familiei în societate.Măsurile luate de conducerea de partid și de stat prin decretul privind întreruperea cursului sarcinii și prin cel referitor la divorț au o strîn- să legătură, știut fiind cît de mult consolidează familia existența copiilor.Nu putem fi de acord cu manifestările de ușurință față de familie, care au drept consecință destrămarea unor cămine, neglijarea educației copiilor și a pregătirii lor. Divorțul lasă urme adînci, dezorganizează familia și se răsfrînge negativ asupra copiilor. Asemenea situații nu sînt, desigur, caracteristice societății noastre, în care marea majoritate a oamenilor sînt conștienți de importanța și rolul familiei, dovedindu-se buni soți, părinți și cetățeni. Tocmai de aceea atitudinile înapoiate față de cămin și copii devin tot mai intolerabile și trebuie combătute cu toată hotă- rîrea.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
IOAN POP

In cuvîntul său, vorbitorul s-a referit la unele aspecte de ordin medical și social ale întreruperii cursului normal al sarcinii.In activitatea noastră de medici nu rareori am constatat cazuri de infecții, avorturi spontane, hemoragii, sarcini extrauterine — consecințe ale întreruperilor de sarcină — care în ultimă analiză se repercutează negativ asupra sănătății femeii. Nu trebuie să uităm că sarcina este un fenomen fiziologic natural care creează femeii o stare de echilibru endocrin, o veritabilă înflorire a organismului ; întreruperea bruscă a ei duce la serioase dereglări ale întregului organism.O dată cu elaborarea decretului cu privire la întreruperea sarcinii s-au luat și o serie de măsuri menite să sprijine familia în creșterea și e- ducarea unui număr cît mai mare de copii. Se vor cheltui sume importante din bugetul statului pentru sporirea numărului de creșe, cămine, spitale, maternități, pentru plata indemnizațiilor de naștere și alte asemenea acțiuni.
OnWl

IOANA
Printr-un larg complex de măsuri economice și sociale, — a spus vorbitoarea — statul nostru sprijină consolidarea familiei și înflorirea ei, ocrotește mama și copilul, urmărește cu dragoste părintească dezvoltarea și educarea tinerei generații. Voi aminti doar cîteva din măsurile legiferate de statul nostru : concedii plătite femeilor salariate, înainte și după naștere ; alocațiile pentru copii, functionarea unui însemnat număr de creșe, grădinițe și cămine de zi; asistență medicală și medicamente gratuite pentru toate femeile gravide și copiii pînă la 16 ani; gratuitatea învătămîntului de cultură generală, mediu și superior și a manualelor școlare pentru elevii de la clasa I pînă la clasa a XlI-a. Tuturor acestor realizări li se adaugă eforturile însemnate depuse pentru construirea de locuințe și așezăminte social-culturale.Cu toate acestea, deficientele legislației, lipsurile din munca educativă și ușurința din partea unor soți fată de familie au dus, în ultimii ani, la creșterea numărului de familii dezorganizate și a divorțurilor. Este ușor de înțeles ce consecințe morale și sociale a avut o asemenea situație asu-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

RICHARD
Vorbitorul s-a referit în cu- vîntul său la măsurile luate de partid și de stat în vederea întăririi și consolidării continue a familiei și, legat de a- ceașta, la îmbunătățirile aduse legislației privitoare la divorț.In societatea noastră — a spus vorbitorul — ca urmare

Din concluziile personale pe care le-am desprins din activitatea Tribunalului raional 1 Mai din orașul București a rezultat că în unele cazuri căsătoriile au fost desfăcute cu ușurință. Așa-zisele motive temeinice, invocate de părți și a- preciate uneori cu larghețe de instanțele judecătorești, s-au dovedit în cele mai multe cazuri a fi lipsite de suport, nejustificînd desfacerea căsătoriei. In legătură cu această problemă, consider needucativă aducerea copiilor minori, de peste 10 ani, în instanță pentru a li se cere părerea în legătură cu încredințarea lor spre creștere și educare unuia sau altuia din părinți. Propun studierea și, eventual, modificarea dispozițiilor legale care se referă la această problemă.Alături de ceilalți oameni ai muncii am primit cu multă satisfacție măsurile luate de partid și guvern pentru întărirea familiei, creșterea natalității și îmbunătățirea continuă a ocrotirii mamei și copilului, pentru sporirea responsabilității față de cămin. In încheiere, îmi exprim acordul total față de decretele supuse discuției, cu convingerea că ele vor contribui la consolidarea familiei, la trăinicia societății noastre.

d. popa
Ca lucrători pe tărîmul sănătății și al pregătirii viitoarelor cadre medicale, avem datoria de a intensifica eforturile pe linia educației sanitare a populației, pentru înțelegerea justă a măsurilor luate. în această acțiune este necesar să fie antrenate și societățile noastre medicale, care trebuie să, dezbată problemele pe care le ridică aplicarea noilor măsuri. Va trebui să punem un mai mare accent pe educația viitoarelor mame.In facultățile noastre este necesar să acordăm o mai mare atenție educării viitorilor medici pe baza eticii umaniste proprie socialismului. Cadrele medicale vor trebui să fie promotorii unei atitudini pline de grijă șl solicitudine față de om, răspunzînd astfel dezideratului de a fi nu numai buni specialiști, ci și buni cetățeni.îmi exprim deplinul acord cu măsurile legislative adoptate, avînd deplina convingere că ele servesc întăririi și consolidării familiei, progresului națiunii și societății noastre socialiste.

DEPUTATEI
BOGA

pra vieții fiecăruia dintre a- cești soți și, în special, asupra sporului natural al populației, asupra creșterii și educației copiilor.Decretele adoptate de către Consiliul de Stat privind reglementarea divorțului și întreruperea cursului sarcinii, precum șl recentele măsuri luate pentru ocrotirea mamei și copilului, vor duce la consolidarea familiei, la ridicarea rolului și răspunderii ei în viața societății, la stimularea creșterii și educării unui număr cît mai mare de copii.In încheiere, vorbitoarea a spus : sîntem conștiente că măsurile legislative adoptate trebuie însoțite de intensificarea muncii educative pe toate planurile. în acest sens. Consiliul National, comitetele și comisiile femeilor. în colaborare cu celelalte organizații de masă, obștești și cu instituțiile culturale, vor dezvolta acțiunile educative întreprinse în ultima vreme îmbogă- țindu-le conținutul prin sublinierea marilor satisfacții pe care le oferă într-o familie copiii, a rolului acestora în trăinicia familiei și a influentei favorabile pe care o are o familie puternic consolidată pentru creșterea și educarea tinerei generații.

WINTER
a transformărilor social-eco- nomice și culturale s-a creat o conștiință și o morală nouă, socialistă ; marea majoritate a cetățenilor privesc cu simț de răspundere îndatoririle ce le revin ca soți și părinți și dovedesc o preocupare sporită pentru întărirea familiei, pen

tru creșterea și educarea copiilor, spre a-i face folositori societății. Cu toate acestea, mai există unii cetățeni care cer cu multă ușurință desfacerea căsătoriei, deși nu există motive temeinice care să-i îndreptățească la aceasta.Măsurile legislative recent adoptate subliniază că desfacerea căsătoriei prin divorț este o măsură cu totul excepțională, care urmează să fie luată numai atunci cînd raporturile dintre soți sînt atît de grav și iremediabil vătămate, încît continuarea ei este vădit imposibilă. Noua reglementare prevede, de asemenea, că în aprecierea de către instanță a motivelor de divorț va trebui să se țină seama și de durata căsătoriei. Toate acestea obligă instanțele să cerceteze și să stabilească cu toată răspunderea raporturile reale dintre soți.
RĂSPUNSUL DEPUTATULUI

AUREL MOGA, 
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

Șl PREVEDERILOR SOCIALE,
la o întrebareIn anii regimului nostru — a spus vorbitorul — s-au înregistrat numeroase realizări și în domeniul ocrotirii sănătății. Cu toate acestea în activitatea rețelei medicale ca și în munca Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale există o serie de lipsuri și rămîneri în urmă, care justifică pe deplin critica adusă de tovarășul deputat Constantin Mîndreanu.Aș dori să arăt că actuala conducere a ministerului a luat o serie de măsuri pentru rezolvarea unor probleme importante și actuale.Odată cu punerea în aplicare a decretului privind interzicerea întreruperii sarcinii, au fost întreprinse acțiuni privind întărirea și dezvoltarea bazei materiale și îmbunătățirea activității în unitățile de asistență a mamei și copilului. Au fost organizate dezbateri largi cu întreg personalul me- dico-sanitar și în acest cadru s-a pus un accent deosebit pe îmbunătățirea calității asistenței medicale, pe disciplina în muncă și pe etica medicală.Intrucît prin nerespectarea normelor igienico-sanitare au apărut toxiinfecții în cîteva unități de interes public și chiar în spitale, conducerea ministerului a luat măsuri teh- nico-organizatorice pentru a preveni asemenea situații. A început să fie aplicat un plan de măsuri privind repartizarea judicioasă, folosirea și întreținerea aparaturii și instrumentarului medical. în colaborare cu Ministerul Industriei Chimice au fost întreprinse acțiuni pentru lărgirea și diversificarea producției de medicamente. Acționăm în strînsă colaborare cu Ministerul Minelor și cu Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii pentru prevenirea și combaterea bolilor profesionale și îndeosebi a silicozei. S-a trecut la măsuri de reorganizare a activității ministerului în scopul asigurării îndrumării și controlului activității medico-sanitare la un nivel calitativ superior și

INFORMARE PREZENTATĂ

DE DEPUTATUL
PETRE BLAJOVICI, 

VICEPREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
în legătură cu o întrebare pusă în sesiuneIn cuvîntul său tovarășul deputat David Lazăr s-a referit la problema construcțiilor de locuințe proprietate personală, solicitînd unele lămuriri asupra întîrzierii aplicării măsurilor stabilite. După cum se știe, Hotărîrea C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, privind sprijinirea de către stat a cetățenilor de la orașe în construirea de locuințe proprietate personală a apărut în luna ianuarie a.c. Scurt timp după apariția ei, mii de cetățeni s-au adresat în scris comitetelor executive ale sfaturilor populare, exprimîn- du-și dorința de a cunoaște condițiile de construire a unor astfel de locuințe și au depus în acest scop importante sume de bani la C.E.C.

Este necesar ca aceste măsuri legislative să fie însoțite de o permanentă muncă pre- ventiv-educativă, în special în rîndul tineretului. O contribuție însemnată pe această linie pot aduce profesorii și învățătorii, scriitorii și ceilalți oameni de cultură, presa, radioul și televiziunea.Subliniind rolul pe care îl are în viața oamenilor momentul oficierii căsătoriei, vorbitorul a propus să se extindă experiența pozitivă a unor comitete executive ale sfaturilor populare care, prin măsurile luate, au asigurat acestui moment un caracter solemn și sărbătoresc.îmi exprim totala adeziune la proiectul de lege pus în discuție, fiind încredințat că măsurile adoptate vor duce la consolidarea familiei, factor de bază al societății noastre socialiste.

pusa in sesiunea unei mai bune legături cu rețeaua sanitară.Conducerea superioară de partid și de stat acordă o atenție deosebită problemelor privind starea de sănătate și asis-- tență medicală a populației. Potrivit sarcinilor primite se elaborează un amplu studiu pentru stabilirea principiilor și direcțiilor de dezvoltare ale rețelei medicale, procesul de pregătire a cadrelor cît și o- rientarea cercetării medicale înspre cunoașterea aprofundată și rezolvarea problemelor de sănătate, specifice țării noastre în etapa actuală.Sînt în curs de construcție cîteva unități mari cum sînt spitalele din Constanța, Hunedoara, Craiova, Slobozia cît și un număr important de policlinici la Pitești, Galați, Cluj, Iași, complexul clinic București și altele. Colective de medici, arhitecți și constructori s-au deplasat pe teren pentru a vedea în stare de funcțiune noile construcții sanitare în scopul îmbunătățirii funcționalității celor ce se vor clădi în viitor.In ce privește cadrele medico-sanitare, absolvenții facultăților de medicină și farmacie au fost repartizați ținîndu-se seama în primul rînd de cerințele regiunilor cele mai deficitare, printre care și regiunea Dobrogea, unde au fost trimiși 55 de absolvenți. A fost trimis la specializare un număr important de medici a- cordîndu-se prioritate disciplinelor medicale și localităților în care au existat cele mai mari lipsuri. întreprindem măsuri pentru ca într-un timp scurt să formăm un număr cît mai mare de cadre medii sanitare (moașe, surori și asistente1 medicale). Ministerul este hotărît să apeleze într-o măsură și mai mare la colaborarea și sprijinul larg al factorilor obștești — sfaturi populare, sindicate, alte organisme sociale — la sprijinul întregii populații.

Pentru traducerea în viață a hotărîrii, organele centrale interesate au elaborat instrucțiuni, în vederea organizării acestei activități de mare amploare, care prevăd amănunțit măsurile tehnico- organizatorice ce trebuie luate de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța.Trebuie să spunem, tovarăși, că aplicarea în practică a a- cestei hotărîri a ridicat o serie de probleme care trebuiau analizate și rezolvate cu grijă.Dintre acestea aș vrea să amintesc : înființarea pe lîngă comitetele executive ale sfaturilor populare a oficiilor pentru construirea de locuințe proprietate personală ; depistarea în perimetrul orașelor de te

renuri proprietate de stat, care să necesite cheltuieli minime pentru lucrări edilitare ; organizarea muncii de proiectare pentru acest gen de lucrări, elaborarea proiectelor pentru diferite tipuri de locuințe, corespunzător cerințelor și gustului cetățenilor, precum și organizarea unor expoziții de prezentarea proiectelor; încheierea contractelor cu beneficiarii, proiectanții și întreprinderile de construcții.Această pregătire a cerut timp și un volum mare de muncă. Trebuie să arătăm că pe parcurs s-au ivit și alte probleme care au trebuit să fie precizate și rezolvate.Cu toate greutățile și neajunsurile, inerente unei acțiuni noi, în care nu avem experiență, acolo unde comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și orășenești au organizat bine munca pentru a- plicarea hotărîrii C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri și s-au ocupat temeinic de rezolvarea problemelor ce s-au ridicat pe parcurs, s-au obținut rezultate bune; așa de exemplu în orașul București s-au încheiat contracte în a- cest an pentru aproape 2 000 apartamente și s-au dat în folosință 341 locuințe. In orașul Constanța s-au contractat șl început 248 apartamente, care vor fi date în folosință în primele luni ale anului viitor.Realizările puteau fi și mai mari dacă toate comitetele executive ale sfaturilor populare regionale s-ar fi ocupat' cu răspundere de aplicarea în practică a prevederilor hotărîrii. Din păcate, unele comitete executive, cum sînt cele ale sfaturilor populare ale regiunilor București, Iași și Suceava, nu au început să construiască nici un apartament, iar în regiunile Hunedoara, Ploiești, Galați etc. s-au contractat și început lucrările la un număr foarte mic de apartamente, mult sub posibilitățile acestor regiuni.Trebuie să recunoaștem că rezultatele puteau fi mai bune dacă am fi sesizat la timp lipsurile și întîrzierile manifestate de unele comitete executive ale sfaturilor populare în aplicarea Hotărîrii și dacă Comitetul de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat ar fi urmărit în mod sistematic și exigent realizarea acestei acțiuni și ar fi luat măsuri operative pentru lămurirea problemelor ce s-au ridicat în regiuni.Numai după ce Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. ne-a atras atenția că aplicarea hotărîrii pentru construirea de locuințe proprietate personală se desfășoară necorespunzător s-au luat măsuri hotărîte și eficiente pentru impulsionarea contractării și începerea lucrărilor de construcții.Ca urmare a indicațiilor date de conducerea partidului, la începutul lunii octombrie a.c. a avut loc o ședință de lucru la Consiliul de Miniștri cu vicepreședinții comitetelor executive ale sfaturilor populare, șefii oficiilor și alte cadre din instituții centrale de stat și economice, unde s-au stabilit un șir de măsuri care să ducă la eliminarea neajunsuri-' lor și impulsionarea construcției de locuințe, precum și organizarea unui control sistematic și eficient pentru îndeplinirea hotărîrii.Că în fiecare regiune există posibilități largi pentru construirea de locuințe proprietate personală o dovedește faptul că în ultimele trei luni suma avansurilor depuse de cetățeni la C.E.C. aproape s-a dublat, ajungînd la 236 milioane lei, numărul apartamentelor contractate a crescut de la circa 600 la 3 300, iar al celor aflate în construcție a a- juns la aproape 1 500 apartamente față de 400.Pentru anul 1967, ținînd seama de numărul important de cereri s-a prevăzut construirea și darea în folosință a 4 000 apartamente, asigurîn- du-se pentru realizarea lor condițiile tehnico-materiale 

I

necesare.Considerăm că în urma măsurilor luate, prin continua și sistematica lor urmărire de către comitetele executive ale sfaturilor populare, Comitetul de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat și de către mine personal — deoarece coordonez acest sector — sînt create toate premisele pentru a obține rezultate tot mai bune.Informez Marea Adunare Națională că în prezent sînt depuse la organele locale ale administrației de stat peste 8 000 cereri pentru construirea de locuințe proprietate personală și că din acestea 4 000 a- partamente se vor realiza în 1967—1968. Asigurăm Marea Adunare Națională că în anul 1967 vom munci cu toții mai bine pentru îndeplinirea și depășirea acestei sarcini spre a asigura oamenilor muncii locuințe de calitate, confortabile, care să corespundă cerințelor, la un preț accesibil. )■
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In continuare, deputatul Petre 
Blajovici, vicepreședinte al Consi
liului de • Miniștri, a prezentat o 
informare în legătură cu stadiul 
construcțiilor de locuințe proprie
tate personală, solicitată în timpul 
sesiunii.

La ultimul punct al ordinei de 
zi au fost aprobate modificări in 
componența unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale impuse de noi însărcinări pri
mite de unii membri ai acestor co
misii.

Tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, a 
rostit cuvîntul de închidere a lu
crărilor sesiunii.

★

Comisia pentru problemele de 
apărare, în ședința sa din ziua de 
joi 29 decembrie, a ales ca preșe
dinte al comisiei pe tovarășul de
putat Vasile Patilineț, iar ca vice
președinte pe tovarășul deputat 
Constantin, Nistor.

(Agerpres)

CUVÎNTUL de încheiere

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Scriitorilor au organizat joi seara, la sala mică a Palatului un festival de poezie, închinat Republicii.După cuvîntul de deschidere, rostit de acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, un grup de poeți au citit versuri proprii, în care cîntă avîntul cu care muncesc oamenii muncii pentru construirea socialismului și frumusețile patriei noastre. A urmat un recital muzical-coregrafic, susținut de soliști ai Teatrului de Operă și Balet.
★Joi seara, în sala Teatrului Uniunii Generale a Sindicatelor a avut loc un spectacol festiv susținut de artiști amatori al sindicatelor. Spectacolul, închinat celei de-a XlX-a aniversări a Republicii So

cialiste România, a cuprins reușite tablouri muzical-coregrafice. Și-au dat concursul corul sindicatului Uzinelor „Republica" din București, cîștigătorul premiului II al ediției 1966 a concursului internațional Bela Bartok, formațiile de dansuri ale Uzinelor „Autome- canica“ din Sibiu, laureate ale celui de-al VII-lea concurs al formațiilor artistice de amatori, uzinelor „Electroputere" din Craiova, Șantierului naval din Constanța, grupul vocal al Casei de cultură a sindicatelor din Iași, soliști vocali de muzică populară românească și ușoară, recitatori, cupletiști.La sfîrșitul spectacolului, artiștilor le-au fost oferite flori din partea Comitetului Executiv al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. (Agerpres)
ROSTIT DE TOVARĂȘUL

TEFAN VOITEC, PREȘEDINTELE 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în actuala sesiune au fost dezbătute și adoptate legi de mare însemnătate pentru dezvoltarea în continuare a economiei naționale, a vieții sociale și de stat, pentru mersul nostru înainte pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.Sîntem îndreptățiți să constatăm că sesiunea noastră se încheie cu un bilanț rodnic. Cuvîntările rostite de la tribuna Marii Adunări Naționale, discuțiile din cadrul comisiilor permanente au imprimat sesiunii un pronunțat caracter de lucru. Mulți deputați au sugerat idei valoroase, concretizate în propuneri menite să îmbunătățească conținutul unor articole din proiectele de lege. întrebările adresate conducătorilor unor ministere sau organe centrale de stat au constituit o expresie directă a exercitării de către Marea Adunare Națională a controlului asupra activității administrației de stat, o contribuție nemijlocită la îmbunătățirea și perfecționarea activității noastre sociale.Ordinea de zi a actualei sesiuni a fost bogată. în primul rînd am dezbătut și adoptat proiectul de lege privind planul de stat al economiei naționale și proiectul de buget pe anul 1967. Planul activității economice pentru anul viitor prevede sarcini sporite, dar pe deplin realizabile. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., este necesar ca, paralel cu dezvoltarea în continuare din punct de vedere cantitativ a producției, să muncim cu neobosită energie pentru ridicarea calitativă a întregii activități economice, pentru creșterea eficienței acestei activități.Hărnicia, priceperea, entuziasmul și înalta conștiință cetățenească a poporului nostru sînt garanții sigure că planul și bugetul de stat pe anul viitor vor fi realizate cu deplin succes.Adoptarea în actuala sesiune a noii legi a pensiilor învederează încă o dată grija permanentă pe care partidul și statul nostru o a- cordă îmbunătățirii condițiilor de trai ale oamenilor muncii, asigurării unei vieți demne celor care,

ani îndelungați, și-au dăruit puterea de muncă pentru înflorirea patriei.Am adoptat proiectul de lege cu privire la alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare, care reglementează în mod unitar sistemul nostru electoral. Prevederile acestei legi se înscriu pe linia sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului cu privire la lărgirea bazei de masă a organelor reprezentative ale statului nostru, la perfecționarea continuă a democrației noastre socialiste.Așa cum prevăd normele constituționale, au fost examinate și adoptate proiectele de lege pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat între sesiunile Marii Adunări Naționale. Printre acestea, o însemnătate pe drept cuvînt subliniată în cursul dezbaterilor prezintă seria de măsuri cu caracter social tinzînd la stimularea creșterii natalității, la sprijinirea și consolidarea familiei, factor de mare importanță în dezvoltarea societății, a națiunii socialiste.Activitatea noastră, a deputaților — a spus în continuare vorbitorul — nu se oprește la elaborarea legilor puse în slujba poporului; ea trebuie să fie continuată la locurile noastre de muncă, în circumscripțiile electorale, unde avem datoria să înfățișăm și să explicăm alegătorilor hotărîrile adoptate și importanța lor, să veghem la stricta lor aplicare. Este o îndatorire de cinste a fiecăruia dintre noi ca, în circumscripțiile în care am fost aleși, să întărim continuu legăturile cu cetățenii, să acordăm maximum de atenție propunerilor de interes obștesc, să fim cît mai receptivi la nevoile și cerințele populației.Ne aflăm în preziua aniversării Republicii și în prag de an nou. In numele Biroului Marii Adunări Naționale, îngăduiți-mi să vă adresez, cu acest prilej, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și succese tot mai mari în activitatea dv. dăruită binelui și fericirii poporului nostru. (Agerpres)

Pentru îmbunătățirea organizării și desfășurării examenului de bacalaureat și a admiterii în învăță- mîntul superior, Ministerul învă- țămîntului anunță :In anul 1967 EXAMENUL DE 
BACALAUREAT se va desfășura între 20 mai și 6 iunie. Ultimul trimestru al clasei a Xl-a va fi rezervat îndeosebi activităților școlare de recapitulare și sinteză. Pentru candidații care nu .promovează examenul de bacalaureat în se-

țămîntul artistic (arte plastice, muzică vocală și instrumentală) probele de admitere vor consta din examene de verificarea talentului și aptitudinilor oandidaților.Condițiile de admitere în învă- țămîntul superior și programele disciplinelor stabilite pentru concurs se vor publica în „Gazeta Invățămîntului" și în broșura „Bacalaureatul și concursul de admitere în învățământul superior", ediția 1967.

©ții studențești"Se împlinesc 10 ani de apariție a „Vieții studențești", revista A- sociațiilor Studenților din Republica Socialistă România. Revista oglindește viața și preocupările studențimii patriei noastre, activitatea cotidiană a tineretului studios, condițiile optime de învățătură create studenților prin grija partidului și statului nostru. Săptămînal, revista aduce în paginile sale preocupările studenților pentru continua perfecționare a pregătirii profesionale și îmbogățirea orizontului de cultură, cultivînd pasiunea tinerilor pentru dobîndi- rea unor înalte trăsături morale, specifice intelectualului societății

noastre. Personalități de frunte ale științei și culturii naționale și tineri care debutează în publicistică își spun cuvîntul în coloanele „Vieții studențești", dezbă- tînd probleme științifice și de e- ducație.La aniversarea unui deceniu de existență, redacția „Scînteii" felicită călduros colectivul „Vieții studențești" și îi urează noi succese în activitatea pe care o desfășoară pentru educarea tineretului studios în spiritul răspunderii față de învățătură, al pasiunii pentru cunoaștere, al dragostei față de patrie, al devotamentului față de partid, al umanismului și păcii.

Vernisajul 
unor expozițiiLa comemorarea unei jumătăți de veac de la moartea marelui pictor român Ștefan Luchian, Muzeul de Artă din București a organizat, în sălile muzeului, o expoziție intitulată „Florile în opera pictorului Ștefan Luchian". Expoziția, al cărei vernisaj a avut loc joi după-amiază, reunește peste 80 de lucrări — uleiuri, acuarele și pasteluri — avînd ca temă unul din motivele predominante ale tabloului pictorului, florile, de la modestele albăstrele pînă la majestoasele crizanteme.După vizitarea expoziției,, cei prezenți au asistat la un program artistic, care a cuprins versuri de Radu Boureanu, închinate anemonelor lui Luchian, în lectura artistei Marcela Rusu și un concert susținut de orchestra „Ca- merata" a Conservatorului „Ci- prian Porumbescu", sub conducerea dirijorului Dumitru Pop. Manifestarea face parte din acțiunile întreprinse de Muzeul de Artă în scopul dezvoltării gustului artistic al publioului.

★Eveniment de seamă în viața artistică, expoziția bienală de pictură și sculptură, deschisă joi la amiază în sala Dalles, prilejuiește o cuprinzătoare trecere în revistă a creațiilor recente în cele două domenii ale plasticii noastre. Ea cuprinde aproape 350 de lucrări realizate de artiști din întreaga țară.La festivitatea de deschidere, a- sistența, în rîndul căreia se aflau personalități ale vieții cultural-ar- tistice, a luat cunoștință de creațiile pictorilor și sculptorilor noștri care, pe fondul tradiției realiste, reflectă viața complexă a poporului român, preocupările și aspirațiile omului contemporan.în cadrul aceleiași manifestări au fost organizate, în 9 orașe din țară, expoziții regionale. (Agerpres)

Reuniunea Consiliului

HANOI 29 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri din R. D. Vietnam s-a reunit joi sub președinția premierului Fam Van Don.g pentru a lua hotărîri asupra bugetului pe anul 1967, administrării economiei și finanțelor, protejării bunurilor de stat, ale colectivităților și ale populației, asupra desfășurării proceselor economice în condițiile de luptă și în producție. în cursul reuniunii președintele R. D. Vietnam, Ho Șl Min, a analizat situația din Vietnam remareînd marile victorii repur-

tate de întregul popor vietnamez împotriva intervenției americane și exprimîndu-și convingerea că acesta va învinge pe agresor. Președintele Ho Și Min a recomandat tuturor lucrătorilor din ramurile economice și în primul rînd conducătorilor lor să depună toate e- forturile pentru a fi demni de poporul eroic vietnamez, de marea cauză revoluționară și să-șl aducă aportul lor la lupta împotriva a- gresiunii americane, pentru salvare națională.
Acțiuni ofensive 
ale forțelor F. N. E.
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tar, pentru fiecare tractor, pentru fiecare pom, pentru fiecare apă, pentru fiecare oră, pentru fiecare șosea. Pentru că toate acestea sînt ale noastre, pentru totdeauna. Pentru că toate acestea sînt România de azi și mai ales prin toate acestea se naște România de mîine.Ne-am obișnuit să ne cinstim aniversările prin muncă.Plenara Comitetului Central al Partidului nostru, lucrările Marii Adunări Naționale, sînt o dovadă grăitoare : într-un spirit de înaltă principialitate, de luciditate științifică a fost făcut bilanțul primului ah al cincinalului, au fost tre

cute în revistă realizările, dar mai ales ceea ce ne rămîne de făcut, fiecăruia și tuturor împreună, pentru propășirea și dezvoltarea necontenită a patriei. în acest spirit, singurul cu adevărat mobilizator, care aprinde energiile, care dă un imbold "puternic căutării creatoare, au fost analizate lipsurile, greșelile, rămînerile în urmă și — lucrul cel mai important — au fost trasate direcțiile pentru lichidarea lor.Sistemul nostru își dovedește prin aceasta, încă o dată, trăinicia, maturitatea, profunda legătură organică care unește partidul și poporul, forța uriașă a adevărului.Republica pășește în cel de-al douăzecilea an al ei, cu mînecile suflecate.

în cadrul marilor aniversări recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, joi după-amiază a avut loc la Palatul culturii din Cluj o adunare prilejuită de împlinirea a 250 de ani de la moartea lui G. W. Leibnitz. A conferențiat prof, univ. Eugen Rozsa, de la Universitatea din Cluj, despre viața și opera marelui filozof, matematician și fizician german.

A apărut revista:
„Analele Institutului de studii istorice 

și social-politice de pe lingă C. C. al P. C. R.“
nr.

Decernarea titlurilor 
de maestri emeriti y »

și maeștri ai sportuluiIeri, la sediul U.C.F.S.-oraș București -a avut loc festivitatea decernării titlurilor de maeștri emeriți și maeștri ai sportului unor sportivi. Au primit titlul de maestru e- merit al sportului voleibaliștii Gh. Corbeanu, C. Ganciu și antrenorul Sebastian Mihăilescu. Printre cei 25 de sportivi distinși cu titlul de maestru al sportului se numără V. Mu- reșan (atletism), P. Decuseară (sărituri de la trambulină), V. Antoniu (box), C. Frățilă (polo pe apă), Rozalia Baizat (gimnastică) și Gh. Mincu (haltere).
Acest număr al revistei se deschide cu articolele : Evoluția economiei românești în anii 1918—1938 de V. AXENCIUC, Tendințe materialiste în filozofia românească de N. GOGONEAȚĂ.în continuare, revista publică materialele: Comitetele de ajutorare de pe iîngă Sindicatele Unitare de N. PETROVICI, Comitetele pentru apărarea și ajutorarea ceferiștilor închiși de FL. DRAGNE, Patronajele populare de GH. I. IONIȚĂ, Apărarea patriotică în anii 1941—1944 de O. MATI- CHESCU — la rubrica „Organizații de masă create și conduse de P.C.R. în anii ilegalității" ; Un interviu acordat de Karl Marx în 8 1878, Adeziuni ale forțelor demo- 

b cratice din România la Conferința

6-1966mondială pentru apărarea păcii și democrației — Paris, 13—14 mai 1939, Un document privind năruirea sistemului militar hitlerist în Balcani de N. CIACHIR — la rubrica „Documente".Revista mai cuprinde comunicările : Manifestări ale maselor populare din Transilvania împotriva dictatului de la Viena de TR. BUNESCU, Aspecte ale legislației în prima etapă a revoluției populare de D. V. FIROIU, articolul Obiectul teoriei istoriei de C. MOCANU — la rubrica „Discuții", iar în cadrul rubricii „Evocări" materiale despre I. C. Frimu, Dumitru Marinescu și loan Elena.în sumarul revistei mai sînt înserate rubricile „Note bibliografice" și „Informații".

SAIGON 29 (Agerpres). — 
Miercuri noaptea patrioții vietna
mezi au bombardat cu mortiere 
trei posturi americane din regiu
nea nordică a Vietnamului de sud. 
Un grup de baterii de artilerie a- 
mericane, un post de comandă al 
pușcașilor marini americani și o 
bază militară sud-vietnameză au 
fost lovite cu acest prilej de peste 
400 de mine lansate de mortierele 
patrioților, suferind pierderi calificate de comandamentul american drept „moderate" — termen folosit de către americani atunci cînd este vorba de pierderi atît de mari în- cît capacitatea de luptă a unei unități este puternic afectată. Comandamentul american a anunțat, de asemenea, că miercuri, două eli
coptere ale armatei americane au 
fost doborîte de către patrioți în 
apropierea Saigonului.

Azi, grevă generală 
de avertisment la SaigonSAIGON 29 (Agerpres). — Con
federația vietnameză a muncii a 
chemat pe toți muncitorii din ora
șele Saigon și Gia Dinh, precum 
și din împrejurimile acestor orașe 
la o grevă generală de 10 ore, cu 
începere de vineri dimineața. La Confederația vietnameză a muncii din zona Saigon — Gia Dinh sînt afiliate 119 organizații. în comunicatul dat publicității joi se arată 
că „apelul de grevă are un carac
ter de avertisment". „Situația a 
devenit insuportabilă și noi nu 
putem rămîne indiferenți la foa
mea și mizeria care amenință pe 
frații noștri docheri", menționează comunicatul. între timp, greva docherilor din portul Saigon continuă. Agenția France Presse trans-' mite că la cheiurile saigoneze sol- dații americani sînt singurii care descarcă materialul militar.
„Ne este rușine 
pentru țara noastră"» NEW YORK. într-un interviu acordat corespondentului agenției Associated Press, Barbara Dening, care a făcut parte dintr-o delegație de femei americane care au vizitat Republica Democrată Vietnam, a declarat: „Ne este rușine 
pentru țara noastră și sîntem în
groziți de ceea ce Statele Unite fax; 
în R. D. Vietnam, o țară

care nu constituie nici un 
pericol pentru S.U.A. In cursul 
vizitei pe care am făcut-o în ca
drul unei delegații a femeilor ame
ricane am constatat că în spitale 
sînt internate foarte multe per
soane civile rănite în urina bom
bardamentelor aeriene ale aviației 
americane. Foarte multe dintre a- 
cestea sînt bătrini și copii".® ROMA. In orașul Taranto a avut loc o demonstrație împotriva războiului dus de Statele Unite în Vietnam și a continuării bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam. Cîteva mii de cetățeni au parcurs străzile principale ale orașului, scandînd lozinci prin care condamnau acțiunile agresive ale S.U.A. și cereau retragerea imediată a trupelor americane din Vietnam.® LONDRA. Citînd surse bine informate din capitala britanică agenția Associated Press relatează că deputății aripei de stînga a partidului laburist și-au anunțat hotă- rîrea de a cere guvernului englez să se desolidarizeze de politica Statelor Unite în Vietnam. Această hotărîre a urmat, menționează a- genția, declarației Pentagonului în care se recunoaște că bombardamentele americane asupra Republicii Democrate Vietnam au provocat victime în rîndul populației civile.

Arestarea secretarului
general al C. C. 
al P. C. din SudanKHARTUM 29 (Agerpres). — Ziarul „El-Sudan El Gedid" informează că la 28 decembrie au fost arestați la Khartum Abdel Haleq Mahgub, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Sudan, precum și Shafi Ahmed Es-Sheih, secretar general al Federației sindicatelor oamenilor muncii din Sudan. Alte ziare sudaneze informează că în Sudan au fost arestați și alți conducători ai Partidului Comunist din Sudan.Timpul probabil pentru zilele 

de 31 decembrie 1966, 1 și 2 ia
nuarie 1967. In țară : Vreme în 
general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații locale sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla potrivit cu u- 
nele intensificări în sud-estul 
țării. Temperatura în creștere 
ușoară la începutul intervalului, 
apoi în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 
2 grade, iar maximele între mi
nus 4 și plus 6 grade. Ceață, 
în București : Vreme în general 
umedă, cu cerul mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații 
slabe sub formă de lapoviță șl 
ploaie. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară 
la început, apoi în scădere.

ra® VARȘOVIA. La sediul Comite- 
tului Central al Partidului Mun

citoresc Unit Polonez a avut loc la 
29 decembrie o întîlnire cu ocazia 
Anului nou, la care au participat 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., membrii Biroului 
Politic și Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P., priml-secretarii comitetelor 
de partid voievodale, șefii de secție 
la C.C. al P.M.U.P., redactorii șefi 
ai organelor de presă ale P.M.U.P. 
șl conducătorii unor organizații ob
ștești. Cu acest prilej W. Gomulka 
a făcut aprecieri asupra situației 
economice generale a R. P. Polone în 
anul 1966 șl a expus principalele 
sarcini ale activității de partid în 
1967.siunea mai-iunie, se organizează 

o sesiune între 25 și 31 august.Probele pentru examenul de bacalaureat vor fi următoarele : Secția reală : matematici (scris, oral) ; literatura română (scris, oral) ; o disciplină la alegere între : fizică, chimie, biologie (oral). Secția uma
nistă : literatura română (soris, oral) ; o limbă modernă la alegere (engleză, franceză, germană, rusă) sau limba latină (scris, oral) ; o disciplină la alegere: fizică, chimie, biologie, istoria patriei, filozofie (oral).Programele disciplinelor stabilite pentru examenul de bacalaureat se vor publica în „Gazeta în- vățămîntului" și în broșura „Bacalaureatul și admiterea în învă- țămîntul superior", ediția 1967

CONCURSUL DE ADMITERE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR, secțiile de zi și serale, pentru anul universitar 1967/1968, se va desfășura pe facultăți și secții între 1 și 10 iulie 1967. La acest concurs media minimă de admitere va fi 6,00. La facultățile și secțiile care nu completează cifra de școlarizare prin concursul din iulie se organizează al doilea concurs între 2 și 10 septembrie. Concursul de admitere va consta din 3—4 probe, dintre care 2—3 scrise și 1—2 orale, la 2—3 discipline, după specificul specialității. La stabilirea rezultatului obținut la concursul de admitere se va lua în considerare, ca și în anul 1966, media de la examenul de bacalaureat.La stețiile de oreație din învă-

18,00 — Pentru copii și tineretul 
școlar : Pionierii cîntă pa
tria. Spectacol realizat în 
colaborare cu Consiliul Or
ganizației Pionierilor din 
București.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Odă Republicii — emisiune 

de versuri.
19.30 — Debuturi 1966. Soliști de mu

zică populară, ușoară și cla
sică evidențiați în acest an, 
la concursul „Debuturi".

20.15 — Săptămîna.
21.15 — Avanpremieră.
21,45 — Sărbătoare și cîntec. Spec

tacol prezentat de Ansam
blul U.T.C.

22.30 — Telejurnalul de1 noapte.

CINEMA
® GOLGOTA — cinemascop : PA
TRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15.
• NEVESTE PERICULOASE — ci
nemascop : REPUBLICA — 8,15; 
10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
BUCUREȘTI (completare Marea 
Sarmatică... Marea Neagră) — 8.45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, MO
DERN (completare Orizont stilnțifio 
nr. 7) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21, FEROVIAR — 8,30; 10,45; 13;

15,15; 17,30; 20, EXCELSIOR — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• FALSTAFF: LUCEAFĂRUL (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, POPULAR — 
15,30; 18; 20,30.
• CONTELE DE MONTE CRISTO 
(ambele serii) : CINEMATECA — 
10; 13.
o CUMBITE : CAPITOL — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21.
@ RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
FESTIVAL (completare A cui e șo
seaua ?) — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21, GRIVIȚA — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21, ARTA (completare Con
sfătuirea de constituire a Consiliu
lui National al organizației de pio
nieri) — 9; 11; 13; 15,30; 18; 20,30, 
MELODIA (completare Poduri peste 
timp) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : LUMINA — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
« OMUL DIN RIO : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, DRU
MUL SĂRII — 11; 15,30; 18; 20,30, 
BUZEȘTI (completare Vox Maris) 
— 10; 12,45; 15,15; 18; 20,45, MIO
RIȚA (completare Consfătuirea de 
constituire a Consiliului Național al 
organizației de pionieri) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,30.
® FANTOMAS și FANTOMAS SE 
DEZLĂNȚUIE — cinemascop : CEN
TRAL — 8,45; 12,30; 16,15; 20.
9 ZORBA GRECUL: UNION — 
12,30; 15,15; 18; 20,45.
® PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 10,30.
® FAUST XX : DOINA (completare 
Copiii... iar copiii) — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, UNIREA (comple
tare Pilula) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.

• LOCOMOTIVA FURATĂ — ÎN
FLORIM ȘI NOI CU ȚARA — 
PUȘCA ȘI UNDIȚA — ROBIN
SON : TIMPURI NOI — 9 — 21 în 
continuare.
o MINUNATA ANGELICA — cine
mascop : GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, COSMOS — 15,30; 18; 
20,30.
O GIUSEPPE LA VARȘOVIA : TO
MIS (completare Marea Sarmatică... 
Marea Neagră) — 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45.
© TUNELUL — cinemascop : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare 6 000 de ani) — 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
o NOTRE-DAME DE PARIS — ci
nemascop : DACIA — 8,30 — 15,45 
în continuare ; 18,15; 20,45.
® WARLOCK — cinemascop : PA
CEA — 15,30; 18; 20,30, LIRA — 
15,30; 18; 20,30.
O CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop : BUCEGI (completare Mi
metism) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (completare Marea 
Sarmatică... Marea Neagră) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, AU
RORA (completare începutul) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, VOLGA — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, FLOREASCA 
(completare Scoica) — 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, FLAMURA (com
pletare Pata) — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
© CIMARON — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Vizita conducă
torilor de partid și dc stat în re
giunea Hunedoara) — 14,45; 17,30; 
20,15, PROGRESUL (completare 
Plasma) - 15,30; 18; 20,30, CLUBUL 
UZINELOR „REPUBLICA" (com
pletare Orizont științific nr. 6) — 
15; 17,30; 20,30.

• FERNAND COW-BOY : VITAN 
(completare George Coșbuc, cîntă- 
rețul pămîntului românesc) — 15; 
17,30; 20.
e WINNETOU — cinemascop (am
bele serii) : MUNCA — 10; 16; 19,30. 
e UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
MOȘILOR — 10,30; 12,30.
® A FOST CÎNDVA HOȚ : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,30.
O CEI 7 MAGNIFICI : FEREN
TARI — 10; 15,30; 18; 20,30.
e CÎINELE DIN BASKERVILLE : 
COLENTINA — 15,30; 17,30; 19,30. 
® BARBĂ ROȘIE — cinemascop 
(ambele serii) : RAHOVA — 15,30; 
19.
• YOYO : VIITORUL (completare 
Omul a ieșit în Cosmos) — 15; 
18; 21
O ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ : COTROCENI — 
15,15; 17,45; 20,15.

® Teatrul de stat de operetă : 
LĂSAȚI-MĂ SĂ CÎNT — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : DOAMNA LUI 
IEREMIA — 19,30, (sala Studio) : 
O FEMEIE CU BANI — 19,30.
O Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI — 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUA 
ORFELINE — 19,30, (sala Studio) : 
SCAUNELE — 20.

HM HAGA. Cu prilejul dezbaterilor 
de politică externă din Parla

mentul olandez, ministrul de externe 
Joseph Luns a făcut o declarație în 
care s-a referit la unele aspecte ale 
politicii externe a guvernului. „Rela
tiv la relațiile Est-Vest, a declarat 
Luns, guvernul olandez se pronunță 
pentru un dialog sincer cu țările so
cialiste". El a subliniat că guvernul 
său salută îmbunătățirea ce s-a ma
nifestat în relațiile dintre Est și Vest, 
în ultimul timp.

BUENOS AIRES. Secretarul de 
presă al președintelui Argentinei 

a anunțat că patru miniștri din gu
vernul Ongania și-au prezentat astăzi 
demisia pentru a ușura o remaniere 
mai largă a guvernului.
ES DUSSELDORF. Postul de radio 

„Deutscher Freiheitssender 904“ a 
difuzat un comunicat cu privire la 
cea de-a 9-a plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Germania, care a avut loc în luna 
decembrie. în comunicat se arată că 
Max Reimann, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Germania, a prezentat la 
plenară referatul „Situația după
crearea marii coaliții și sarcinile
noastre viitoare".
RBI PALERMO. în cursul nopții de 

miercuri spre joi guvernul re
giunii autonome a Siciliei, condus de 
Francisco Coniglio, membru al parti
dului democrat-creștin, a demisionat. 
Demisia a intervenit după ce Adu
narea regională a respins cu 47 de 
voturi contra 42 un proiect de lege 
cu privire la bugetul provizoriu 
pînă la 31 ianuarie 1967.

Azi, la ora 20, în Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii are 
loc concertul orchestrei simfonice 
și corului Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Programul cu
prinde Oratoriul pentru soliști, cor 
și orchestră „Paradis și Peri" de 
Robert Schumann. Orchestra va fi 
dirijată de Mircea Basarab. Diri
jorul corului : Vasile Pântea. So
liști : Emilia Petrescu, Viorica 
Cortez-Guguianu, Ion Piso, Ludovic 
Konya, Constantin Dumitru.

e Teatrul Mic : RICHARD AL 
II-lea — 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : MUȘ
CHETARII MĂGĂRIEI SALE — 
9,30, MONSTRUL DIN SAMAR
KAND — 15,30, CEI TREI MUȘ
CHETARI — 18,30.
e Teatrul evreiesc de stat : BLA
ZONUL — 20.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : PĂCALĂ — 10; 16,30, 
(sala din str. Academiei): TIG-RI- 
ȘORUL PETRE — 10; 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC HALL — 20.
a Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor' : MA
GISTRALA. TINEREȚII — 20.
© Circul de stat : SPECTACOL
PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN 
R. S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.

ES8 DAMASC. Ibrahim Makhos, 
‘®a vice-prim-ministru și ministru 
al afacerilor externe al Siriei, a de-r 
clarat miercuri într-o conferință de 
presă că, indiferent care ar fi con
secințele, guvernul sirian este hotărît 
să obțină majorarea redevențelor 
pentru tranzitul petrolului exploatat 
de „Iraq Petroleum Company".

MOSCOVA. In baza unei înțele- 
“““ geri între Cuba și U.R.S.S., în 
Cuba va fi construită o stație pen
tru telecomunicații cu Moscova prin 
intermediul sateliților artificiali ai 
Pămîntului. Ea va fi construită și 
exploatată în comun de specialiști 
din cele două țări.
m SOFIA. Potrivit datelor preli- 

minare publicate de Direcția 
centrală de statistică a R. P. Bulga
ria, populația țării se ridică în pre
zent la 8 285 000 de oameni.
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| - Realizările remarcabile obținute de țara noastră pe fărîmul eco
nomiei, științei, culturii sînt tot mai larg cunoscute peste hotare. 
’Oamenii care ne vizitează, ca și cei ce sînt informați asupra 
'realităților din România, au cuvinte de laudă pentru forța crea- 
doare a poporului nostru, pentru talentul ți hărnicia sa, dau 
“aprecieri elogioase activității intense pe care o desfășoară parti
dul ți guvernul țării pe arena internațională, pe linia marilor 
^aspirații de pace ți securitate ale omenirii, a luptei popoarelor 
țientru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, 
pentru triumful ideilor de libertate, democrație, progres social, 
pentru victoria cauzei socialismului.

Pentru a împărtăși cititorilor noștri impresiile generate în 
străinătate de evoluția României socialiste, ne-am adresat mai 
multor personalități de seamă ale vieții politice, științifice, eco
nomice, culturale din diferite țări. Publicăm mai jos răspunsurile 
primite.

Amir Abbas HOVE1DA 
primul ministru al Iranului

VIBRANTĂ
DRAGOSTE 

I DE PACE
Vizita oficială, împi'eună cu colaboratorii mei, în Republica Socialistă România la foarte amabila invitație a Excelenței sale, domnul Ion Gheorghe Maurer, președintele,. Consiliului de Miniștri, ne-a permis să apreciem nu numai sentimentele de sinceră prietenie și profundă simpatie față de Iran, dar și să constatăm de aproape progresele realizate într-un timp a- tît de scurt de frumoasa dumneavoastră tară. în același timp plăcuta noastră călătorie a fost pentru mine și colegii mei o mărturie vibrantă a dragostei de pace a nobilului popor român, înfăptuitorul a- cestor mari realizări.După cum am observat în timpul vizitei, dezvoltarea e- conomică, tehnică și socială nu are loc numai în Capitală sau numai în orașe mari cum ar fi Constanta sau Cluj, ci ea se extinde pe tot cuprinsul țării dumneavoastră, în localitățile urbane ca și în cele rurale, ilustrîndu-se astfel a- tenția acordată progresului întregii națiuni.Iranul și România urmează căi diferite pentru a ajunge la aceleași nobile scopuri — progresul și înaintarea po- pgarelor lor pe calea spre Dace și prosperitate. Cu toate acestea legăturile de prietenie și’ cooperare, care au existat dintotdeauna între cele două popoare ale noastre, s-au întărit continuu, devenind și mai strînse în urma vizitei oficiale efectuate în România de către Maiestatea Sa Imperială Mohammed Reza Pahlevi A- ryămehr, Șahinșahul Iranului, — vizită care a constituit o etapă importantă în dezvoltarea relațiilor, ca șl în intensificarea colaborării dintre cele două țărj ale noastre. Sînt convins că 'fructuoasa colaborare economică, tehnică și culturală, care s-a statornicit între Iran Și-România, va continua să se dezvolte în interesul deplin a celor două popoare ale noastre. Urez din toată inima întregii națiuni române pace, fericire și prosperitate peptru anul care vine și pentru cei care vor urma.

Maurice BAUMONT 
președintele

Institutului Franței *)
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PREZENT IN
PLIN PROGRESRomânia de astăzi, așa cum am- -văzut-o cu cîteva luni în uririg, îmi apare ca o țară mo- dernă, avansată. în plină activitate. Pentru prima oară arSTivăzut România în 1938. Dar ce enorme schimbări, schimbări spectaculoase, s-au pirpclus de atunci I M-au ,s. impresionat construcțiile '-/-dvs. riiȘi; cît și ritmul în care -ele sini înălțate atît la București, cît și în orașele mari din țară sau de pe litoral.Ca* istoric am apreciat mult Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ din București, care I desfășoară o bogată activitate științifică, publicînd multe lucrări interesante, între care 

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA 1 București, Plata „Sclnteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzorli voluntari din Întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclnteli

un larg interes prezintă Istoria României. Am vizitat monumente și muzee — amintesc de cel de la Istria — mărturii ale unei istorii foarte vechi și bogate. Vizita în România mi-a oferit din nou prilejul de a remarca latinitatea poporului român nu numai sub aspectul limbii, ci și din punct de vedere al unor caracteristici spirituale. Vreau să remarc afinitatea dintre popoarele francez și român, legăturile lor tradiționale de prietenie. Ca francez, în România nu m-am simțit deloc străin.România actuală mi-a oferit și un tablou foarte bogat, variat și de un înalt nivel al vieții culturale ce pulsează la dvs. Am remarcat faptul că la dvs. se desfășoară o intensă activitate științifică. Am a- vut prilejul să cunosc activitatea Academiei dvs, să stabilesc contacte cu mulți academicieni. M-au impresionat apoi vizitele în sate, unde am descoperit un folclor foarte bogat, cît și bogăția tradiției populare. Consider că legăturile culturale dintre Franța și România, care merg bine, pot să se dezvolte și mai mult.In concluzie. România anului 1966 mi-a lăsat o impresie excelentă din toate punctele de vedere. Am fost foarte satisfăcut să văd țara dvs. așa cum arată astăzi. Și pentru că ne apropiem de 1967 doresc românilor fericire și prosperitate.
*) „Institut de France", 

cel mai înalt for de cul
tură din Franța, reunind 
cinci academii, printre 
care și Academia de 
științe morale' și politice, 
al cărei președinte este tot 
dl. Baumont.

Ivan Gheorghievici 
PETROVSKI 

rectorul Universității 
„M. V. Lomonosov" 

din Moscova

| VALOROS
POTENȚIAL 
ȘTIINȚIFIC ", ,

Da două ori am vizitat țara 
dvs. și păstrez amintiri plăcu
te despre irumoasa ei capi
tală, despre litoralul Mării 
Negre și mal ales despre mi
nunății oameni pe care i-am 
lntîlnit.

Impărtășindu-mi impresiile 
despre țara dvs. vreau să 
subliniez că m-a impresionat 
în mod deosebit gustul pentru 
frumos, care și-a găsit expre
sia în arhitectura noilor con
strucții.

Ca invitat al Universității 
din București am putut cu
noaște mai îndeaproape sis
temul de învățămînt superior 
și preocupările savanților. 
România este o țară unde ști
ința și învățămîntul se află la 
un nivel înalt și au toate pers
pectivele unei largi și rapide 
dezvoltări. Aveți mulți sa- 
vanți capabili, de pildă, în 
domeniul apropiat mie — ma
tematica. Păstrez o plăcută a- 
mintire despre contactele cu 
savanții dvs. matematicieni. 
Apreciez cu deosebită căldură 
contribuția pe care o aduc 
matematicienii români la pro
gresul științei și mă bucură 
faptul că între matematicienii 
sovietici și români se adîn- 
cesc relațiile de prietenie și 
colaborare frățească. Tradi
țiile școlii matematice româ
nești ca și realizările obținu
te în ultimii ani de matemati
cienii români și-au cîștigat de 
altfel o binemeritată apreciere 
pe plan mondial.

îmi este deosebit de plăcut 
să folosesc acest prilej pentru 
a transmite, prin intermediul 
ziarului „Scînteia", savanților 
și studenților români felicitări 
călduroase cu ocazia Anului 
Nou 1967. Vă doresc, din toa
tă inima, dragi prieteni, noi 
succese în munca voastră 
pentru binele poporului vos
tru și al omenirii.

Diakite MOUSSA 
ministrul comerțului 

exterior și al băncilor 
din Republica Guineea

| ÎN PLIN 
AVlNT
ECONOMICîmi amintesc cu plăcere de 

vizita în România. Ne-a im
presionat avîntul economic gi
gantic, pe care l-am constatat 
în cele mai diferite domenii de 
activitate. Am putut să ne 
dăm seama că cel de-al cinci
lea plan cincinal de dezvoltare 
a țării care este în curs de 
realizare va însemna o încoro
nare a marilor dvs. succese și o 
bază pentru noi realizări în 
viitor. Toți oamenii muncii pe 
care i-am întîlnit fie în uzine, 
fie în cooperativele agricole de 
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producție muncesc cu rîvnă, 
cu entuziasm.

Intre România și Guineea 
s-au statornicit relații bune. 
Subliniez ca pozitiv faptul că 
Guineea a semnat cu România 
un acord de colaborare știin
țifică și un acord de plăți, cît 
și un acord de colaborare teh
nică. Nu pot decît să sper că 
România și Guineea care au 
vederi apropiate în diferite 
domenii — politic, economic, 
social și cultural — vor inten
sifica relațiile lor, cît și co
laborarea lor în aceste dome
nii, spre binele ambelor po
poare.

A
Huang PING WEI 

director al Institutului
de geografie al Acade

miei R. P. Chineze

■7 •

| ȚARĂ
I SOCIALISTĂ ÎN 

ASCENSIUNE
Am luat parte la centenarul A- 

cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, am vizitat un mare număr 
de institute de cercetări științifice, 
și muzee, numeroase localități. 
Pretutindeni, cîmpuri minunate. în 
orașe, am văzut oameni muncind 
și trăind fericiți ; la țară, masele 
sărbătoreau recolta. Am fost foar
te bucuroși să aflăm că producția 
industrială globală în România a 
înregistrat o creștere de peste 10 
ori în raport cu cea a anului 1938; 
iar producția agricolă depășește 
necesitățile consumului intern. 
România, în trecut „un colț sărac 
al Europei", a devenit o țară so
cialistă dotată cu o industrie și o 
agricultură modernă. în cursul 
călătoriei noastre în această fru
moasă țară, am văzut și am aflat 
despre numeroase realizări în con
strucția socialistă din România. 
Toate aceste realizări sînt .victorii 
obținute de poporul român, har
nic și inteligent, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. în 
prezent, poporul român se află 
în toiul luptei pentru îndeplinirea 
victorioasă a planului cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale 
și a planului decenal de electri
ficare.

China și România sînt două 
țări surori. Colaborarea și ajuto
rul reciproc între partidele și ță
rile noastre se întăresc cu fiecare 
zi, iar prietenia între popoarele 
noastre se dezvoltă necontenit. In 
cele 10 zile cît am stat în Româ
nia, ni s-a părut că trăim într-un 
ocean al prieteniei; peste tot po

porul român ne-a întîmpinat cu o 
călduroasă urare de bun venit și 
ne-a făcut o primire entuziastă. 
La adunarea consacrată centena
rului Academiei Române, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
arătat că politica României în do
meniul științei constă în îmbina
rea cercetării științifice cu pro
ducția. Activitatea pe care Insti
tutul de cercetări de la Fundu- 
lea o desfășoară în domeniul îm
bunătățirii soiurilor și semințelor 
de porumb și ale altor plante, lu
crările de prognoză a timpului e- 
fectuate de Institutul meteorolo
gic, precum și cercetările în do
meniul hidroameliorațiilor hidro
tehnice desfășurate de Institutul 
de geologie-geografie, întruchi
pează spiritul politicii sus-mențio- 
nate. Deși vizita noastră în aceste 
institute nu a putut dura mult 
timp, impresia pe care ne-a lă- 
sat-o a fost profundă.

La întoarcerea noastră în patrie 
am adus cu noi din vizita făcută 
în România prietenia poporului 
român și a oamenilor săi de știin
ță față de poporul și de oamenii 
de știință chinezi, precum și o 
abundență de impresii și învă
țăminte. Ținem să exprimăm și pe 

această cale mulțumiri pentru pri
mirea amabilă și sinceră. Acum 
cînd evocăm zilele petrecute în 
România, totul ni se pare ca și 
cum ar fi fost ieri. Desigur, este 
foarte greu să redăm în scris re
colta noastră de impresii din 
România. Sîntem convinși că prie
tenia între popoarele chinez și ro
mân, bazată pe marxism-leninism 
și pe internaționalismul proletar, 
va fi consolidată și dezvoltată 
tot mai mult.

Sir William 
MACTAGGART 

președintele 
Academiei Regale 

din Scofia-Edinburgh

I PĂMÎNT AL 
I OPTIMISMULUI
„Soare tot timpul" — astfel mi-aș rezuma eu impresiile în urma vizitei pe care am făcut-o împreună cu soția mea în România ca oaspeți ai Academiei Române. Intr-adevăr, soarele a fost un element ce a decorat scena pe care avea să se desfășoare o săptămînă cît se poate de memorabilă și de agreabilă.Bucureștiul, unde am stat în majoritatea timpului, este una din cele mai emoționante capitale din Europa de astăzi, unde marile palate și clădi- . rile publice nu sînt cavouri ale trecutului, ci vibrează de viață, în același mod în care noile și vastele programe de construcții proclamă încrederea poporului în viitor.Ca pictor, desigur, cel mai mult m-au interesat artele plastice; am găsit desfătare vizitînd galeriile de artă și muzee. In frumoasa Galerie Națională, am admirat remarcabila sa colecție de sculpturi și picturi bizantine, picturile spaniole, în special El Greco, și m-am oprit asupra școalei pictorilor români. Un cuvînt special de prețuire pentru felul în care Galeria Națională este întreținută și modul admirabil în care sînt prezentate lucrările de artă. Multe alte țări ar avea de învățat de aici. Totuși, poate cea mai puternică impresie pe care o reținem soția mea și cu mine din vizita făcută, a fost marea amabilitate a gazdelor noastre. Este ospitalitatea unui mare popor, moștenitor al unei vechi culturi, care pre

țuind trecutul, privește spre viitor cu entuziasm și încredere. El cîștigă admirația și respectul nostru al tuturor.
Ralph A. KRAUSE

directorul departamen
tului pentru aplicarea ști
inței la dezvoltare — al 

UNESCO

POPOR
INTELIGENT, 
DORNIC DE 

I COLABORARE
Ds fapt am văzut România 

cu opt ochi : ca director al 
Departamentului „UNESCO" 
pentru aplicarea științei, apoi 
ca inginer de electronică nu

cleară, ca turist care a vizitat 
cele mai multe țări ale lumii, 
și, în fine, prin ochii soției 
mele în ceea ce privește pro
ducția alimentară. (Ea este 
expertă în problemele de ali
mentație). Și cu toți ochii am 
apreciat realizările pe care 
le-a obținut țara dvs.

Impresii puternice ne-au lă
sat regiunile agricole fertile și 
productive pe care le-am vizi
tat. Se practică metode mo
derne și se pun în aplicare în 
mod inteligent științele agrico
le. Zkspectul instalațiilor mo
derne pentru producerea și 
prelucrarea petrolului este im
presionant și m-am bucurat să 
aflu că petrolul este conside
rat acum o sursă de hidrocar
buri pentru petrochimie, do
meniu în care poate obține 
bune rezultate numai o națiu
ne modernă cu oameni de ști
ință și tehnicieni de înaltă ca
lificare.

Am vizitat instituții științi
fice și am constatat că perso
nalul lor este bine familiari
zat cu tehnologia mondială și 
— judecind prin prisma mea 
ca inginer în electronică și 
energie nucleară — este com
petent și bun cunoscător.

Pentru mine cel mai inte
resant lucru a fost vizita la 
Institutul de fizică nucleară 
de la marginea Bucureștiului. 
Am fost realmente impresio
nat de cele realizate aici.

România de astăzi ne-a lă
sat impresii de neuitat. Ea 
are un popor inteligent, are o 
cultură bogată, manifestă in
teres pentru colaborarea cu 
celelalte națiuni și privește în 
viitor cu încredere. De aceea 
sînt foarte optimist pentru 
viitorul ei.

I
 Miguel A. ASTURIAS 

scriitor guatemalez

ZÎMBETUL 
VOSTRU 
E UMANITATERomânia este o țară minunată, ospitalieră și plină de culoare, o țară latină foarte apropiată Americii Latine. Cînd am sosit la București, m-au izbit aleile cu trandafiri, de parcă întregul oraș, dacă mă pot exprima astfel, 

ardea sub trandafiri roșii ca focul. Aceasta reflectă dragostea poporului român pentru flori. Iar cînd ajungi în- tr-o capitală și întîlnești un asemenea decor, îți dai seama că te afli într-o țară în care viața este bucurie, o bucurie care are la bază un conținut uman. Din primul moment, mi-am dat seama de marile progrese de ordin social ce s-au realizat în România. Remarc, de pildă, transformarea ce s-a petrecut în viața țăranilor săi, azi oameni cu chipul plin de zîmbet și voioșie, alții decît țăranii torturați de biciul slugilor moșierului pe care ni i-a descris Sadoveanu, marele scriitor al secolului. Am avut prilejul să cunosc și să mă împrietenesc cu mulți scriitori români și pot spune că toți au fost pentru mine oameni foarte inte- resanți.Impresiile le-am descris în cartea mea „România — noul ei chip", care a apărut în Editura Universității din Vera

Cruz (Mexic). Admirația mea profundă pentru poporul român, pentru toți cei ce trăiesc în această țară, pentru întreaga Românie, a cărei amintire este de neuitat.
A

Dario VALORI
deputat, secretar adjunct 
al Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare

SPIRIT
CREATOR SI

1

RĂSPUNDERE
PENTRU
UNITATEA
SOCIALISMULUI

Am avut bucuria de a putea 
face o scurtă vizită în Româ
nia cu prilejul întîlnirilor pe 
care o delegație a partidului 
nostru, condusă de mine, le-a 
avut cu conducătorii Partidu
lui Comunist Român. Nenumă
rate aspecte au apărut cu o 
mare claritate în cursul călă
toriei și discuțiilor pe care 
le-am avut cu conducătorii de 
partid, sindicali și de între
prinderi. România înaintează 
rapid spre culmile cele mai 
înalte ale dezvoltării econo
mice, care duce la asigurarea 
unui tot mal înalt nivel de 
viață pentru populație. Pen
tru a aprecia realitatea de 
astăzi a României este necesar 
să se țină seama de doi fac
tori : înainte de toate de ni
velul de la care s-a pornit, 
extrem de scăzut din vina cla
selor conducătoare din trecut; 
în al doilea rînd cred că tre
buie să se țină seama de se
riozitatea și spiritul creator cu 
care tovarășii români au pri
vit problemele dificile ale con
strucției socialiste. Am vizitat 
diferite fabrici și am constatat 
în legătură cu aceasta că 
dezvoltarea tehnologică este 
asigurată astăzi de capacita- 

țea tovarășilor români de a 
asigura utilaje și brevete din
tre cele mai avansate pe plan 
mondial. In acest sens, Ro
mânia oferă un exemplu inte
resant atît în ce privește co
laborarea cu țările socialiste, 
cît și în ce privește lărgirea 
comerțului cu țările nesocia- 
liste, demonstrînd astfel impor
tanța acestor raporturi pentru 
cauza păcii și prieteniei între 
popoare. Un alt element inte
resant al poziției tovarășilor 
români îl reprezintă efortul lor 
de a folosi orice prilej, pentru 
a asigura unitatea lumii so
cialiste în lupta împotriva for
țelor imperialismului, în primul 
rînd a imperialismului ameri
can. Știm prea bine cît de 
dificilă este această cale, dar 
nu încape îndoială că pentru 
a învinge imperialismul ame
rican și a pune capăt agre
siunii S.U.A. în Vietnam — ca 
să nu mă refer decît la acest 
aspect — este mai mult decît 
oricînd necesară această uni
tate a lagărului socialist. Fo
losesc prilejul acestor scurte 

considerații asupra vizitei 
noastre în România pentru a 
adresa tovarășilor români, tu
turor oamenilor muncii și ce
tățenilor țării, salutul frățesc 
și urarea socialiștilor din ca
drul P.S.I.U.P. ca noul an să 
aducă României prosperitate 
și pace.

Georg VOLKMAR conte 
von Zedwitz-Arnim 

director în stabilimentele 
Krupp-Essen (R.F.G.)

PORȚILE
ROMÂNIEI
SÎNT LARG
DESCHISE

I SPRE VIITOR
România este o țară cu un 

peisaj îneîntător. Cine o cu
noaște, își amintește totdeauna 
cu plăcere de ea. încerc cele 
mai calde sentimente pentru 
patria dumneavoastră. Iar îm
puternicitul proprietarului sta
bilimentelor Krupp, dl. Ber
thold Beitz, împărtășește ace
leași sentimente. Dl. Beitz per
sonal a purtat tratativele cu 
reprezentanții români și sîn
tem foarte fericiți că raportu
rile comerciale dintre noi se 
anunță mereu mai strînse. Ele. 
sînt astfel concepute incit noi 
să ne putem armoniza cu pro
gresele procesului de indus
trializare din țara dumnea
voastră. N-aș vrea să fac uz de 
cifre, fie ele cît de elocvente. 
Cred că mai important decît 
orice este perspectiva Româ
niei însăși. Aveți o situație 
care îngăduie o dezvoltare ra
pidă în continuare. Ați con
struit o suprastructură impre
sionantă. Prin potențialul ei. 
România are, pe planul indus
trializării, șanse pe care nu mă 
îndoiesc că va ști să le valo
rifice la maximum. Impresia 
cea mai puternică pe care 
mi-a produs-o contactul cu 
România ? Aceea a unei țări cu 
porțile larg deschise spre vii
tor. (Dintr-o convorbire cu co
respondentul nostru la Ge
neva).

Michail GĂUNOS 
deputat, fost ministru 

al prevederilor sociale 
al Greciei

0 SOCIETATE 
CIVILIZATĂMă consider un prieten bu^ al României și cred în necesitatea prieteniei cu țara dvs în ce privește peisajul, România este unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. Dacă aș fi fost pictor și mi-aș fi propus să pictez raiul, aș fi pictat un colț al Bucureștiului.Am vizitat România de două ori: prima dată în calitate de deputat și a doua oară ca ministru. De la o dată la alta, am putut observa că ați făcut progrese mari în industrie, construcții. Am constatat o ascensiune rapidă a nivelului de trai al poporului român.O impresie foarte bună mi-a făcut grija statului pentru bă- trîni, precum și asistența sanitară care se acordă oamenilor muncii. Am vizitat mai multe grădinițe de copii, în care se desfășoară o serioasă muncă de educație preșcolară.România poate fi mîndră că într-o măsură tot mai mare răspunde cerinței unei societăți civilizate de a ocroti categoriile și vîrstele de oameni care nu se pot ocroti singuri. Personal consider că o expresie a civilizației unei țări este modul în care organizează 0- crotirea copiilor și bătrînilor. Privind oglinda civilizației românești nu poți vedea decît lucruri și fapte foarte frumoase.O dată cu salutul meu călduros către guvernul și poporul, român, urez României noi ' progrese și realizări, bucurie și fericire în anul care vine.

Prof. dr.
Gheorghi BRANKOV 

președintele Comisiei per
manente pentru construc
ții, arhitectură și sistema
tizare a Adunării Popu

lare a R. P. Bulgaria

PRIETENIE SI•»

COLABORARE 
INTERNAȚIO- 
NALISTĂDelegația parlamentară bulgară, care a vizitat Republica Socialistă România, în vara acestui an, a avut posibilitatea să cunoască, în mod nemijlocit, marile succese obținute de poporul român în anii puterii populare în domeniul economiei și culturii. Căldura, atenția și cordialitatea cu care delegația noastră a fost întîmpi- nată atît de conducători de partid și de stat, cît și de populația din centrele vizitate au relevat prietenia frățească dintre popoarele noastre, care se dezvoltă pe baza marxism- leninismului, a internaționalismului proletar și a luptei comune pentru pace și socialism. A fost exprimată dorința comună de a se dezvolta colaborarea și asistența reciprocă dintre țările noastre în construirea socialismului. In cadrul tuturor vizitelor s-a subliniat că prietenia româno-bul- gară s-a adîncit și mai mult după vizitele reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale și după întîlnirile dintre tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu.Ne bucurăm de succesele remarcabile ale poporului român frățesc, vecin cu noi, în construirea socialismului, în dezvoltarea forțelor de producție, în industrializarea țării și în înflorirea științei, culturii și artei.Cu prilej iîi noului an 1967 urez poporului frate român fericire, sănătate și noi succese în construirea socialismului în țara sa și în întărirea sistemului mondial socialist.


