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Stimați tovarăși,Poporul român sărbătorește cu Inima plină de bucurie împlinirea a două decenii de la nașterea republicii, remarcabilă victorie în ' idelungata sa luptă pentru libertate, democrație și progres social. Făurirea republicii a însemnat realizarea năzuinței fierbinți a poporului nostru de a fi singurul stăpîn al destinelor sale, de a se afirma in deplinătatea capacităților creatoare în rîndul popoarelor libere ale lumii.Instaurarea republicii s-a înscris firesc pe coordonatele procesului revoluționar declanșat de insurecția armată de la 23 August 1944, act inaugural al epocii glorioase, bogate tn transformări înnoitoare si mari Înfăptuiri, strălucit Încununate prin victoria deplină si definitivă a socialismului și proclamarea Republicii Socialiste România. (Vil șl îndelungi aplauze).întruniți In această ședință Jubiliară, deputății Marii Adunări Naționale, unii dintre ei participant! la actul istoric de acum douăzeci de ani, aduc, împreună cu întregul popor, prinos de cinstire înaintașilor, tuturor celor care prin lupta lor fără preget pentru libertate și progres, pentru o Românie prosperă și înfloritoare, au înscris în cartea de aur a patriei nenumărate pagini de eroism. (Aplauze puternice).Aniversăm proclamarea Republicii în condițiile efervescenței creatoare și avîntului politic ge

nerate de hotărîrile Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, care a stabilit direcțiile de perfecționare a conducerii economiei și a întregii vieți sociale, potrivit cerințelor noii etape a de- săvîrșirii construcției socialiste. Bilanțul însuflețitor al rezultatelor obținute în ansamblul operei de făurire a noii orînduiri, contururile evoluției viitoare a patriei proiectează într-o lumină și mai strălucitoare semnificația actului revoluționar al instaurării Republicii, pe care îl sărbătorește întregul popor.Tovarăși,De-a lungul veacurilor, în pofida grelelor încercări prin care a trecut, poporul român și-a păstrat și afirmat atributele esențiale ale personalității sale, a asigurat prin muncă, hărnicie și talent, dezvoltarea vieții materiale și spirituale în această parte a lumii, și-a apărat ființa națională împotriva dominației străine. Din generație în generație, au fost transmise ca o moștenire sacră și îmbogățite valorile de civilizație și cultură, în care s-a întruchipat geniul creator al poporului nostru. Forța hotărî- toare a progresului istoric, masele populare — țăranii iobagi și liberi, tîrgoveții, muncitorii, cărturarii — au făurit minunatele tradiții patriotice și revoluționare, au menținut nestinsă flacăra dragostei de patrie, au luptat cu abnegație pentru a așeza țara în drepturile ei firești. (Vii aplauze).

în condițiile destrămării feudalismului și dezvoltării capitalismului, ale formării națiunii române și creșterii conștiinței de sine a poporului, luptele pentru emancipare pe toate planurile, pentru constituirea statului național independent, unitar, au dominat procesul complex al făuririi României moderne. în acest climat și-a avut geneza ideea unui stat în care puterea să emane de la popor, să fie exercitată de el însuși, potrivit propriilor sale interese. Patrioții luminați ai vremii legau de înfăptuirea acestui deziderat, cristalizat în conceptul de guvernămînt republican. asigurarea unui regim de stat democratic, care să favorizeze exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, progresul rapid și multilateral al țării, afirmarea națiunii române în condiții de egalitate în concertul european și mondial. Fără a depăși limitele radicalismului burghez, dar expri- mînd tendințele obiectiv progresiste ale clasei capitaliste aflate în ascensiune, în plină confruntare cu reacțiunea feudală, revendicarea republicii a fost înscrisă, în- tr-o formă adecvată contextului politic al epocii, în programul revoluției de la 1848, întrunind adeziunea maselor largi. „Republica — spunea cel mai fervent susținător al ei, Nicolae Bălcescu, — este un stat în care oamenii adunați îngrijesc singuri de soarta lor, fără a-și pune stăpîni pe cap, avînd în lucrarea lor drept regulă dreptatea și drept țintă frăția". în același spirit, pentru aceleași teluri, au 
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militat C. A. Rosetti. Simion Băr- nuțiu, Eftimie Murgu, Cezar Boliac, Dimitrie Bolintineanu și alte personalități politice și culturale ale acelei epoci.în evoluția ulterioară a României pe calea capitalismului, relațiile dintre clase au devenit mai complexe, s-a dezvoltat și diversificat viata politică. în sînul burgheziei s-au ivit contradicții; în timp ce o parte a ei se pronunța pentru dezvoltarea industrială, ca suport al progresului economic și social, pentru un cadru politic mai democratic, o altă parte, legată prin interese comune de mo- șierime, se situa, ca și aceasta din urmă, pe o platformă conservatoare. Contradicțiile din rîndul forțelor sociale dominante au determinat acțiunea cercurilor lor diriguitoare de a înscăuna dinastia de Hohenzollern, menită să constituie un factor de echilibru, să apere interesele regimului bur- ghezo-moșieresc, îndeosebi ale aripii celei mai reacționare a claselor exploatatoare.Instaurată într-o perioadă cînd probleme vitale, dictate de necesități obiective ale dezvoltării țării— mai ales cucerirea independenței și desăvîrșirea procesului de formare a statului național unitar— nu erau încă soluționate, monarhia a constituit forma de stat în cadrul căreia, prin lupta și eforturile sale, poporul român a rezolvat aceste probleme. Clasele stă- (Contlnuare tn pag. a ITI-a)

Niculae STOIAN

Tablou

Ci noi, precum Neagoe-n 
fresca veche 

Purtîndu-și ctitoria 
legendară, 

Venim și le-nchinăm 
această țară 

Unind în tricolor fără 
pereche 

Cetăți și holde, Dunărea 
albastră, — 

Noi, ctitorii de azi, Măria 
noastră.

Străbătător, cînd ora 
sărbătorii, 

Prelung răsună-n turnuri 
carpatine, 

Un sacru colț se 
luminează-n mine, 

Cortegiul de jertfe- 
visătorii.

La Palatul Consiliului de Stat a avut loc vineri dimineață solemnitatea înmînării unor ordine ale Republicii Socialiste România. înaltele distincții au fost înmînate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.La solemnitate au participat tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- lescu-Mizil, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Virgil Trofin, precum și Constanța Crăciun și Ștefan Pe- terfi, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, miniștri, conducătorii unor instituții de cultură.La solemnitatea înminării distincțiilor tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU s-a adresat celor decorați :Doresc ca In numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului să vă felicit pe dumneavoastră, cei care ați primit acum aceste înalte distincții, pe toți cel aproape 6 000 de activiști de partid și de stat, oameni ai muncii din toate sectoarele de activitate care sînt distinși cu ordine și medalii cu prilejul celei de-a XX-a aniversări • proclamării Republicii.Acordarea acestor înalte distincții unor activiști mai in vtrstă ai partidului și statului nostru, cît
Spectacol festivîn sala Palatului Republicii Socialiste România a avut loc vineri după-amiază un spectacol festiv prezentat în cinstea aniversării a 20 de ani de la proclamarea Republicii.La spectacol au asistat tovarășii: Nicolae Ceaușescu, cu soția, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, cu soția. Alexandru Drăghicl, cu so
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Telegrame de felicitare adresate 

conducerii de partid și de stat cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a Republicii

și unora mai tineri — a spus vorbitorul — simbolizează politica partidului nostru de folosire, în toate domeniile de activitate, a experienței cadrelor care au desfășurat o îndelungată activitate In mișcarea noastră muncitorească, de recunoaștere a aportului lor in lupta pentru făurirea Republicii, pentru construirea socialismului și, totodată, o cinstire a cadrelor tinere, care in condițiile noi, folosind experiența Înaintașilor, înfăptuiesc cu elan politica partidului, Sîntem convinși că această înaltă prețuire va constitui un imbold pentru înfăptuirea cu și mal multă hotărire a politicii partidului da edificare socialistă a patriei, de ridicare a bunăstării poporului, da înflorire a națiunii noastre socialiste.Pentru merite deosebite tn opera de construire a socialismului, cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii, prin Decret al Consiliului de Stat au fost conferite :Ordinul „Apărarea Patriei* clasa I tovarășului Mihail Cruceanu, la împlinirea vîrstei de 80 de ani.Ordinul „Meritul Cultural* clasa I tovarășilor 1 Geo Bogza, scriitor ; Demostene Botez, scriitor | (Continuare In pag. a Vil-a) 

ția, Paul Niculescu-Mizll, cu soția, Ilie Verdeț, cu soția.Au fost prezenți membri șl membri supleant! ai Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R, vicepreședinți al Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat șl al guvernului,(Continuare tn pag. a Vil-a)

Tn dimineața zilei de 29 de
cembrie, la Palatul Marii Adu
nări Naționale, într-o atmos
feră sărbătorească, deputății 
marelui sfat al țării s-au în
trunit in țedință jubiliară con
sacrată celei de-a XX-a ani
versări a proclamării Repu
blicii.

Stema Republicii domină întreaga incintă. Sub revărsarea 
bogată de lumini ea străluceș
te in reflexe aurii.

In această sală, unde in urmă 
eu două decenii, Adunarea De- 
putaților proclama Republica, 
se află mulți dintre cei ce au 
luptat pentru pregătirea și în
făptuirea actului de însemnăta
te istorică în viața țării și a 
poporului român, în dezvolta
rea victorioasă a României pe 
calea socialismului. Sînt pre
zenți la jubiliara întîlnire re
prezentanți aleși ai națiunii, 
muncitori și țărani, savanți de 
seamă, conducători de fabrici 
și uzine, cadre didactice, lu
crători ai agriculturii de stat, 
militari, cunoscuți oameni de 
artă.(Cont'nuare in pag. a Vil-a)

Cînd marea poartă 
a istoriei a fost deschisăNu, n-am să spun : parcă a fost ieri, deși e prima senzație care mă încearcă, deși e primul cuvînt pe care condeiul vrea să-l aștearnă dintr-o proprie a sa pornire, deși cei douăzeci de ani ai Republicii noastre au trecut, într a- devăr, peste viata fiecăruia dintre noi, peste viata noastră omenească, întocmai ca o singură zi.N-am să spun, pentru că acest „ieri" el însuși, nu era cu adevărat „ieri", nu era la locul său, în timpul său, era de undeva, de cîndva, din urmă, cu zeci de ani, cu sute poate, cu epoci întregi. Cări ieri, în ultima zi a regatului, a monarhiei. sentimentul nelămurit dar chinuitor al tuturor celor ce trăxam pe t-

Zaharia STANCU

tunel, sentimentul întregului nostru popor, nu era a- eela al prezentului, acela al lui azi, ci mereu, ca intr-un coșmar, acela de trecut, acela de ieri. Aceasta era senzația pe care o încercam, și de altfel cu toții o exprimam foarte ades, ca un geamăt : parcă am trăi, parcă am fi acum cincizeci de ani, acum o sută, acum două sute de ani. Senzația îngrozitoare, senzația de vis urît și de coșmar, era aceea că nu trăiam, ca oameni, în același timp cu istoria, că prezentul era pur biologic și strict indi

vidual — senzația de a fi rămas mult înapoi, departe in trecut...Cînd istoria țării noastre a fost trecută sub regimul calendarului și orologiului monarhic hohenzoilernian, începură să se întîmple lucruri ciudate, fapte de spaimă, ca din basme : zilele fugeau înapoi, împotriva scurgerii timpului, iar bătea timpul ore, minute și moarte, care nu iau, nu se adăugau una al
firești a tic-tacul pe loc secunde se înșiru-

neau una peste alta, la ne- sfîrșit. Viața omenească sa năștea și se ducea înainte — căci viața este prin ea însăși afirmare a prezentului șl neîncetată urmărire a viitorului — dar viața istorică rămînea in urmă.Monarhia a fost lacătul greu și ruginit al închiderii României într-o intîr- ziere față de pasul mare al istoriei, fată, mai ales, de luptele, de suferințele, de drepturile la o altă viață ale milioanelor de români, generație după generație^
Cu toate acestea... Cu 

toate acestea, datorit*teia de ieri spre azi, și de azi spre mîine, ci se depu (Continuare in pag. a Vil-a)
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Întregul nostru popor sărbătorește cea de-a 20-a aniversare a proclamării 
Republicii. Profundele transformări înnoitoare care au schimbat radical fizio
nomia țării noastre în decursul celor două decenii dau astăzi o perspectivi 
istorică și mai largă asupra importanței acestui eveniment memorabil care a 
marcat cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare, aliată cu 
țărănimea, și, în același timp, deschiderea unei noi etape în istoria patriei — 
etapa construirii socialismului. ACUM 20Victoria Insurecției armate din august 1944 a deschis larg poporului român calea luptei pentru dezvoltarea democratică a tării. Perioada ce a urmat s-a caracterizat prin ofensiva crescîndă a forțelor democratice fl patriotice, însuflețite de asemenea obiective stringente ca desființarea rămășițelor feudale și înfăptuirea reformei agrare, democratizarea vieții politice, reconstruirea șl modernizarea economiei — cerințe de bază ale desăvîrșirll revoluției burghezo- democratice și trecerii la înfăptuirea sarcinilor revoluției socialiste.Aceasta era o perioadă de puternice convulsii sociale, de ascuțite bătălii de clasă, de al căror rezultat depindeau înseși destinele poporului, întreaga evoluție de viitor a României. Voinței de neclintit a maselor largi de a asigura dezvoltarea României pe calea progresului social 1 șe opuneau cu exploatatoare, nare, grupate hiei, care se înverșunare partidele în jurul temeau că clasele reacțio- monar- furtu-noasa creștere a luptei poporului va mătura nu numai rămășițele feudale din viața soclal-economică, ci întreg eșafodajul rîndulelilor burghezo-mo- șierești, întreg edificiul exploatării omului de către om în țara noastră. Sprijinite de reprezentanții lor în guvern, cercurile reacțiunli se străduiau din răsputeri să împiedice refacerea economică a țării, ruinată de războiul $1 de jaful hitlerist, sabotau producția, în nădejdea că prin haos economic, prin înfometarea maselor.▼or putea înăbuși voința lor deluptă.în acele condiții de Intensă luptă politică, s-au manifestat cu putere forța organizatorică și influenta partidului comunist în masele largi. Chemlnd poporul la făurirea noilor destine ale patriei, el a unit într-un unic șuvoi lupta clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor forțelor progresiste șl patriotice ale națiunii, interesata în democratizarea reală a țării, în înfăptuirea prefacerilor economice și •octale cerute de nevoile dezvoltării•ocietății românești. O uriașă însemnătate pentru întreg raportul forțelor de clasă a avut făurirea alianței clasei muncitoare șl a țărănimii în focul luptei pentru înfăptuirea pe cale revoluționară a reformei agrare ; unind majoritatea covîrșitoare a poporului, alianța muncitorească-ță- rănească a constituit acea forță socială hotărîtoare care sfărîma pae cu pas pozițiile reacțiunli.Lupta poporului a zădărnicit la 24 februarie 1945 încercarea partidelor burgheze de a declanșa, în complicitate cu regele șl cu unele puteri imperialiste, o lovitură de stat reacționară care ar fl împins țara în război civil. Rldlcîndu-se asemenea unul val de nestăvilit, masele de milioane de la orașe șl sate ale poporului român au impus instaurarea, la 6 martie 1945, a guvernului condus de dr. Petru Groza, primul guvern din Istoria țării în care clasa muncitoare avea rolul conducător.întreaga desfășurare a procesului revoluționar în această perioadă reliefează o serie de particularități distincte determinate de realitățile specifice ale societății românești, demonstrează capacitatea partidului nostru de a asigura soluționarea raportului dintre general șl particular, înfăptuirea sarcinii cu caracter general-obligatoriu — cucerirea puterii — ținînd seama de elementele proprii procesului revoluționar din țara noastră. Aceasta șl-a găsit expresie în asemenea trăsături ca, de pildă, realizarea pe cala revoluționară a reformei agrare prin împroprietărirea țăranilor, în condițiile monarhiei ; apariția mai întîi pe plan local a elementelor noii puteri de stat, forțele sociala democratice cucerind prin luptă revoluționară organele puterii într-un șir de regiuni.Succesul masiv, categoric, obținut de frontul larg al forțelor patriotice reunite în Blocul Partidelor Democratice, în alegerile din toamna anului 1946, a reflectat cu tărie baza social-politlcă largă pe care se sprijinea guvernul democratic, a oglindit izolarea de mase a partidelor burgheze reacționare șl a dus la accentuarea acestei izolări, relevînd Importantele •chimbărl produse în dispozitivul forțelor politice ale societății.Sub conducerea partidului, clasa muncitoare, forța socială cea mal înaintată a societății, purtătoare consecventă a idealurilor de progres ale poporului român, își manifesta înalta conștiință revoluționară și capacitatea de organizare șl mobilizare a maselor, îndeplinind cu succes rolul de clasă conducătoare a națiunii, întărind tot mai mult în jurul ei frontul larg democratic cuprinzînd cele mai largi mase ale poporului. Țărănimea îșl unea rîndurile strîns în jurul partidului, datorită căruia îșl împlinise năzuința seculară de a fi •tăpînă pe pămîntul pe care-1 muncește. în covîrșitoarea ei majoritate. Intelectualitatea se raliase în jurul partidului înțelegînd că prin lupta acestuia se deschideau, în sfîrșit, orizonturile luminoase ale unor profunde transformări înnoitoare, ale rea? Uzării celor mai înaripate aspirații patriotice, ale unei înaintări accelerate a României pe calea progresului.O deosebită importanță a avut faptul că armata, care participase la insurecția armată, la lupta pentru eliberarea țării de sub jugul fascist, se afirma tot mal mult ca un sprijin de nădejde al forțelor populare. O vastă activitate desfășurase în rîndu- rlle armatei P.C.R., organizația sa de tineret — U.T.C — și celelalte organizații democratice.Prin politica sa profund ancorată în realitățile țării, prin înalta principialitate și combativitate în lupta pusă în slujba intereselor vitale ale poporului, partidul comunist, devenind cel măi mare și mai influent partid politic din țară, se afirma tot mal puternic ca forță conducătoare a societății, ca un factor esențial al înaintării României pe calea democrației și socialismului.In aceste condiții a devenit posibilă realizarea unor importante reforme cu caracter democratic ; a fost legiferată și desăvîrșită reforma sgrară, au fost adoptate o serie de măsuri cu caracter anticapitalist, ca etatizarea Băncii Naționale, dezvol

tarea controlului de stat asupra întreprinderilor industriale, reforma monetară. Datorită acestor măsuri, datorită eforturilor pline de abnegație depuse, în condiții deosebit de grele, de masele populare, au fost obținute Importante succese în redresarea economică a țării, care au întărit pas cu pas pozițiile clasei muncitoare șl ale aliaților ei, au dus la consolidarea puterii populare.Ca rezultat al înaintării vijelioasa a torentului revoluționar au putut fl înlăturați ultimii reprezentanți al burgheziei din guvern. Compromise prin antecedentele istorice, prin politica lor antipopulară, prin îndîrjirea cu care se opuneau transformărilor progresiste cerute de popor, prin cîrdășia cu puterile imperialiste al căror amestec In treburile interna ale poporului român îl solicitau în permanență contrar Intereselor suveranității și independenței naționale, partidele burghezo-moșiereștl reacționare au degenerat tot mai mult în anexe ale oficinelor de spionaj și diversiune imperialiste. O flagrantă demascare a acestei evoluții a prilejuit-o încercarea de fugă în străinătate, organizată în complicitate cu spionajul imperialist, a unul grup de lideri ai acestor partide — pe care poporul le-a măturat pentru totdeauna de pe scena vieții sale politice.Un ultim bastion al forțelor reac- țiunii mai rămăsese, — izolat, asaltat de valul luptei maselor : monarhia. O ultimă piedică, o ultimă frînă care împiedica înaintarea largă pe calea progresului. însăși logica luptei de clasă, desfășurarea procesului revoluționar adusese la ordinea zilei abolirea monarhiei ca o necesitate obiectivă impusă de cerințele evoluției sociale progresiste a României.Pornind de la raportul forțelor politice șl sociale, hotărîtor favorabil clasei muncitoare și aliaților săi, de la analiza condițiilor politico-eccxno- mice ale societății, a stării de spirit a maselor, partidul comunist a apreciat că erau coapte toate premisele pentru înlăturarea monarhiei și Instaurarea republicii.Partidul șl-a propus realizarea a- cestui obiectiv încă pînă la sfîrșitul anului 1947 — îndît în 1948 să se poată trece la abordarea largă a sarcinilor construcției socialiste. întreaga acțiune a fost pregătită cu cea mai mare minuțiozitate. Un șir de măsuri de vigilență urmăreau să zădărnicească eventuale încercări ale regelui de împotrivire. A fost mobilizat la sedii activul de partid și al organizațiilor democratice. A fost întărită paza punctelor strategice din Capitală șl din provincie. Unitățile de „gardă regală" au fost înlocuite cu unități devotate forțelor democratice.De multă vreme izolată politic șl spiritual de popor, monarhia îșl trăia ultimele clipe. în aceste condiții, în dimineața zilei de 30 decembrie 1947, dr. Petru Groza, președintele Consiliului de Miniștri, șl Gh. Gheorghiu-Dej, secretarul general al C.C. al P.C.R., s-au prezentat la rege. I s-a arătat regelui că, în condițiile raportului real de forțe din interiorul țării, a devenit o necesitate obiectivă, o cerință Imperioasă a celor mal largi mase populare proclamarea republicii șl 1 s-a cerut, în numele guvernului, al tuturor forțetor democratice, al poporului, să abdice. Totodată, subliniind că orice împotrivire ar fi sortită eșecului ți ar avea urmări grave, Gh. Gheorghiu-Dej și dr. Petru Groza i-au luminat spre semnare actul de abdicare pe care-1 aduseseră cu ei. în actul de abdicare se făcea constatarea că adîncile prefaceri politice, economice și sociale care au avut loc în viața statului român au creat noi raporturi între principalii factori al vieții de stat șl că, față de acestea, instituția monarhică nu mai corespunde condițiilor vieții de stat, reprezentînd o piedică serioasă în calea dezvoltării României.Regele a încercat o manevră de ultim moment — el a cerut „lin răga« de 48 de ore spre a analiza situația". I s-a arătat că trebuie să se pronunțe imediat ; totodată, a fost informat că persoana sa nu va avea nimic de suferit, că i se va asigura posibilitatea să plece liber din țară, împreună cu toți membrii familiei sal» și cu suita sa, precum și să-și ia cu el o parte a averii.Obținînd un scurt răgaz de o jumătate de oră, regele a trecut într-o încăpere alăturată unde i-a chemat pe mareșalul palatului, Negel, și pa secretarul său particular, M. Ioani- țiu și, împreună cu ei, a citit actul de abdicare. Interesîndu-se asupra posibilităților de comunicare cu exteriorul, a aflat de la ei că palatul din șoseaua Klseleff, unde se găsea, era înconjurat de trupe, că nimeni nu putea intra sau ieși șl că telefoanele fuseseră deconectate. Orice posibilitate de a lua legătură cu ambasadele puterilor imperialiste — ultima speranță, ultimul loc de unde mai putea aștepta vreun sprijin — fusese împiedicată. El s-a întors a- tunci în sala de audiență și, spunînd în limba engleză reginei : „Nu există nici o ieșire", a semnat actul.La scurt timp după semnarea actului de abdicare, in după-amiaza zilei de 30 decembrie, a fost convocată ședința Consiliului de Miniștri. Luînd act de abdicarea regelui, guvernul a hotărît să propună Adunării Deputaților transformarea României în republică. După opt decenii de la înscăunarea monarhiei, poporul se elibera pentru totdeauna de această instituție parazitară, care servise ca instrument al dominației claselor exploatatoare și capitalului străin, în pofida celor mai profunde năzuințe ale poporului, a celor mai importante cerințe ale dezvoltării sociale, ale progresului politic și economic al României.în acest timp, posturile de radio românești au anunțat că vor transmite un comunicat important. Ele au transmis spre seară textul actului de abdicare, precum șl „Proclamația"

DE ANI
.'.-și,iJțjV;

«dresată țării de guvern. „Monarhi»— se arăta în proclamație — constituia o piedică în calea dezvoltării țării spre un regim de democrație populară, care să asigure celor ce muncesc bunăstarea materială și culturală, să asigure independența și suveranitatea statului român. Prin înlăturarea monarhiei se deschid democrației noastre populare căi noi de mărețe înfăptuiri".Marea știre a proclamării Republicii a provocat instantaneu în întreaga țară o furtună de entuziasm— expresie vie a împlinirii unei u- riașe dorințe a poporului. Prin Piața palatului era cu neputință de trecut. Zeci de mii de oameni s-au adunat •pontan, cîntind, scandînd lozinci, prinzîndu-se în hore, care s-au întins spre tot orașul — în piața Gării de Nord, în Piața Unirii, la „Malaxa", la bariera Vergului etc. Pînă departe se auzea scandîndu-se : „Muncitori, țărani, soldați / Republica s-apărați / 
Să trăiască, să-n florească / Republica românească". La fel, în provincie. manifestații entuziaste au loc la Atelierele C.F.R. Nicollna Iași, la uzinele Astra-Arad, Tohanul Brașov, Vulcan. Uzinele Tltan-Nadrag, Calan,

Industria Sîrmel Clmpia Turzli, Fabrica de postav Buhuși etc.In seara zilei de 30 decembrie 1947 a avut loc istorica ședință a Adunării Deputaților, care a consfințit abolirea monarhiei șl a hotărît transformarea României în republică populară. Deputății, convocați de urgență, veniseră în grabă din toate colțurile țării. La orele 19, marele scriitor român, președintele de atunci al Adunării Deputaților, Mihail Sadoveanu, dă cuvîntul primului ministru. Cu glas puternic, dr. Petru Groza dă citire actului de abdicare, apoi, vădit emoționat, citește Proclamația guvernului către popor. Cînd în Incinta parlamentului răsună pentru prima oară cuvintele Republica Populară, membrii guvernului, deputății se ridică și aclamă furtunos. Publicul din balcoanele Adunării îșl alătură ovațiile celor ale deputaților.în această atmosferă de înălțător entuziasm, a fost adoptată „Legea de constituire" a Republicii care stabilea că, pînă la adoptarea noii Constituții, puterea legislativă va fi exercitată de Adunarea Deputaților, Iar puterea
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executivă — de un prezidiu compu» din cinci membri, aleși de Adunarea Deputaților. Membrii prezidiului au depus jurămîntul în fața Adunării Deputaților.în aceeași ședință, parlamentul a aprobat componența guvernului, propus de dr. Petru Groza, cuprinzînd reprezentanți al partidelor și organizațiilor obștești democratice, hotă- rîte să acționeze pentru construirea orînduirii socialiste — ai Partidului Comunist Român, ai Partidului Social-Democrat, ai sindicatelor. Frontului Plugarilor. Uniunii Popular» Maghiare.în mesajul adresat poporului. în numele Prezidiului Republicii Populare Române, prin posturile de radio în noaptea Anului Nou, prof. dr. C. I. Parhon spunea : „Nici o piedică nu mai stă acum In calea dezvoltării depline a democrației populare... Mărețe înfăptuiri ne așteaptă pe toți in anul ce vine. Totnl depind» acum numai de munca și destoinicia noastră, de iubirea noastră față de popor șl de Republica noastră populară, de devotamentul fiecăruia pentru propășirea țării".

O dată cu Anul Nou, Întregul popor a sărbătorit mărețul eveniment — făurirea Republicii. în întreprinderi și instituții, la orașe, ca și la Sate, au avut loe însuflețite mitinguri șl adunări populare în care oamenii muncii, de toate profesiile, de toate vîrstele, de toate naționalitățile și-au exprimat hotărîrea de a-și consacra toate forțele luptei pentru înflorirea României ndl. Pe adresa Comitetului Central al partidului, a Prezidiului Republicii șl guvernului, au sosit valuri de moțiuni și telegrame, exprimlnd sentiment» d» bucurie și angajamente în producție, pentru dezvoltarea economică a țării.în primei» zii» ale anului 1948, în toate unitățile militare, într-o atmosferă sărbătorească, ostașii, subofițerii șl ofițerii au depus jurămîntul față de patrie și popor, angajîndu-s» să apere cu devotament cuceririi» revoluționar» ale poporului. Independența șl suveranitatea națională.Timp de aproape o lună de zile, au avut loc mitinguri, adunări ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii pe întreg cuprinsul țării în care aceștia au continuat să aalute instaurarea Republicii.
★în frămîntata istorie a poporului nostru, transformarea României în Republică Populară a reprezentat un moment de cotitură. Prin această victorie s-a încheiat procesul de cucerire a puterii politice de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea muncitoare, premisa esențială a făuririi noii orîndulrl sociale. în fata României s-a deschis perspectiva largă a trecerii la construirea societății socialiste.O însemnătate istorică a avut congresul de unificare a Partidului Comunist Român si Partidului Social- Democrat, care a consfințit crearea Partidului Muncitoresc Român, p» bazele marxism-leninismului — asi- gurînd astfel clasei muncitoare, po

porului, «tatul major revoluționar uni» necesar conducerii operei de construcție «ocialistă. Punînd capăt șl puterii economic» a marii burghezii d» la orașe, naționalizarea principalelor mijloace de producție Industrială în vara anului 1948 a dus la crearea unurt vast și puternic sector socialist în economie, cu rol hotărîtor pentru întreaga dezvoltare soclal-economică a țării. Clasa muncitoare a fost eliberată din cătușele exploatării capitaliste ; au apărut condițiile necesara trecerii la conducerea planificată a economiei naționale. Aplicînd creator adevărurile fundamentala al» învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete ale României, partidul a orientat cu mînă sigură poporul pe calea industrializării socialiste, singura cale a progresului și a înfloririi țării, a înfăptuit cooperativizarea agriculturii, a asigurat continua ridicare a nivelului de trai material și spiritual al populației.La două decenii de la proclamarea Republicii, cînd victoria deplină 
a «ocialismului, succesele pe calea desăvirșirii societății socialiste au schimbat din temelii înfățișarea țării, cînd România înaintează rapid p» calea civilizației, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, oamenii muncii de toate naționalitățile îșl unesc rîndurile mai strîns ca oricînd în jurul Partidului Comunist Român, — organizatorul acestor transformări uriașe, călăuza inspiratoare de dinamism a întregii dezvoltări a patriei.înfăptuind cu elan si încreder» vastul program de desăvîrșire a con- «trucției socialiste elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R., măsurii» multilateral» stabilite de recenta Conferință Națională a partidului, poporul nostru cinstește glorioasa a- niversare a Republicii înălțînd tot mai sus, prin munca sa, edificiul «trălucitor «1 României socialist».

Paratchivo NICH1TA
șef de sector la Institutul 
de studii istorice si social-politic» 
de pe lîngâ C.C. al P.C.R.

■ ■ ■ H ■ Bîntru mulți ani,9
Pămînt de fruct și pîine caldă, 
Brazdă n adine din orizontul ploii, 
Tărîm de anotimpuri pline, bucurie 
In ochii pruncilor veniți să-și crească 
Destinul în destinul tău ;

Tu ești, în chica timpului, planetă 
Ce luminează calea, ești aripă 
In trupul nostru, inimă și sens 
Prin care toate rosturile vieții trec ;

Tu dai izvor semințelor pornite 
Să ducă rod și pace și lumină — 
Ești ritmul tîmplelor și cerul 
Acestor spații largi de muncă și de sentimente ; 
Ești tînără lumină lingă frunți —
Și crești în bucuria lumii să te bucuri.

Tu dai izvor și pace și putere
Acestui timp istoric arcuit, prin care 
Cu demnitatea și lumina
Poporul face pași de sărbătoare.

Desen de
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Tineri sîntem și în pragul puterii 
Așteptăm ramuri noi să ne crească — 
întinderea crudă și liniștea din serile verii 
Duce în toamnă poveri de culoare cerească : 
Pămîntul și apele, imaginea celor de-acasă, 
Vorbele mele căzînd cînd rn-acoperă griul 
Pîinea cinstită-n amiază pe țarina grasă 
Țuica picurîndu-și din prune pîrîul. 
Viața-n orașe, clipe de muncă peste coline, 
Cuvintele : dulce și rău, miere și bine, 
Cuvîntul literă, cinste, cuvîntul părinte 
Dunărea-mi aruncă prin trei guri în memorie. 
Văi de lumină, roade-n cîmpii —> 
Viața ne-adur.ă. prezenți sîntem în istorie 
Cinstim cîntecul de liniște înălțat de copii.

V

F Popas sărbătoresc la capătul a 20 de ani : Ziua Republicii Socialiste România. Retrospectiva e în noi înșine, în spiritul fiecăruia vibrînd o undă din freamătul istoriei celei noi a poporului, făuritor al propriului destin. Imaginea revelatoare a țării în ce are ea mai pregnant ca progres material datorită orînduirii socialiste — se vede și ea pretutindeni, obiectivînd ceea ce conștiința lucidă a poporului, prin Partidul său, ceea ce elanul creator, prin mintea și brațele oamenilor muncii, au inițiat și întruchipat. Această nouă față • României ne-o cîntă poeții și ne-o atestă statisticile, ne-o mărturisim între noi și ne-o remarcă străinii, ritmul de creștere a progresului nostru economic din ultimii ani menținîndu-și indici din cei mai înalți pe scara internațională.Avem o istorie străveche aici, în spațiul carpato-dn- nărean, mereu prezenți de-a lungul a două milenii cu osîrdia și cu sîngele care au civilizat și au apărat acest pămînt al ființei noastre. Ne-am zămislit o cultură specifică, proiecție a unei îndelungate gestații, cu acea conștiință de sine pe care, răspunzînd încrînce- nării vremurilor, vechii cronicari o sintetizau în celebrele „de la Rîm ne tragem", pentru ca, în epoca afirmării națiunilor, împlinirea istorică să ne îmbrățișeze pămîntul străbun cu numele scump nouă tuturor : ROMÂNIA.Pledînd pentru o istorie adevărat națională, care a- tunci, cînd scria, în 1844, „zăcea încă supt praful cronicilor și documentelor", Nicolae Bălcescu sublinia atît de semnificativ tradiția în rîndurile poporului nostru a unor instituții pe care publiciștii a ceea ce se numea „Europa luminată" le găseau „din cele mai raționale". Cercetînd această tradiție „am vedea că drepturile sfinte ale omenirii au găsit totdeauna apărători într-această țară, că părinții noștri le-au cunoscut, le-au prețuit, s-au jărtfit pentru dînsele ; și dacă nu ni le-au lăsat întru toată întregimea lor, vina n-a fost a lor, ci a grelelor împrejurări în care s-au aflat".Același Bălcescu, sufletul evenimentelor de la 1848, întrevedea (în Mersul revoluției în istoria românilor) epoca în care se „va mîntui nația de apăsarea străinilor și o va reîntregi în libertatea și unitatea sa", adunarea poporului va putea „să
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constituieze domnirea democrației, domnirea poporului prin popor", iar în Manualul bunului român, la cap. III, el lămure* „cum se cheamă statul a- colo unde poporul este suveran". Acest stat era Republica democratică, „un stat în care oamenii adunați îngrijesc singuri de soarta lor, fără a-și pune stăpîni pe cap, avînd în lucrarea lor drept regulă dreptatea și drept țintă frăția". „Așadar — se conchidea — de nevoie e ca românii să se întocmească în republica democratică, adecă într-un stat astfel întocmit ca tot românul în vîrstă legiuită să aibă glas la alegerea deputaților la Adunarea Obștească a țării, care A- dunare să fie însărcinată a face legile trebuincioase țării și a alege un om cinstit și vrednic care să poarte grijă de cîrmuirea trebilor țării...”Peste un veac, idealul astfel năzuit atunci, la 1848, avea să se înfăptuiască, — evident în alte condiții istorice și la alt stadiu, determinat științific, al concepției despre dezvoltarea societății. De data aceasta, Ia 30 decembrie 1947, făptuitorii republicii — ai republicii populare — erau luptătorii în numele celor mai largi interese ale maselor, erau cei călăuziți de partidul avangardei clasei muncitoare, în lumina învățăturii printre ai cărei clasici făuritori, Karl Marx nu era, de altfel, deloc străin nici de starea, nici de lupta pentru o mai dreaptă orin- duire în Țările Române din vremea vieții sale.Vrednică de subliniat este, într-adevăr, această filiație a orînduirii noastr» actuale, care, pe de o parte își află sorgintea în tradiția mai îndepărtată « istoriei românești : cea evocată de Bălcescu, pe de alta se conjugă și se continuă, identi- fieîndu-se cu ideologia și acțiunea proletariatului român. Rezultat al unei lupte politice din cele mai complexe, după răsturnarea dictaturii fasciste și alungarea cotropitorilor hitleriști, după eforturile eroice, încă în primii ani ai regimului popular, pentru refacerea e- conomiei naționale, cucerirea deplină a puterii de către clasa muncitoare, prin înlăturarea monarhiei, a devenit un act absolut necesar în dialectica noii noas

tre istorii. Instaurare* Republicii, naționalizarea principalelor mijloace de producție și desfășurarea vastului proces de industrializare, transformarea socialistă a agriculturii, revoluția culturală au marcat angajarea structurală a poporului român la înfăptuirea măreței opere de construire a socialismului. In lupta pentru cucerirea puterii politice și economice din mîinile claselor exploatatoare, pentru generalizarea relațiilor d» producție socialiste în întreaga economie, s-a închegat și cimentat alianța de nezdruncinat a clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare ; cu autentică tradiție de receptare și promovare a ideologiei clasei muncitoare, angrenată în lupta patriotică a partidului, intelectualitatea noastră și-a pus întregul ei potențial de capacitate și de talent în opera de înfăptuire ă vieții celei noi.Strînsa unitate în jurul partidului conducător a constituit principala chezășie a tot ceea ce, cu înțeleaptă chibzuință și dinamică îndrăzneală, s-a înfăptuit în acești douăzeci de ani. Cu o largă însuflețire, cu un elan răscolitor de energii și de resurse nebănuite, învin- gînd uriașe greutăți, moștenire a unui trecut încărcat de tarele unei orînduiri da silnicie și nedreptate, biruind potrivniciile epocii postbelice în care noua Românie a trebuit să suporte poveri depășind, ca ordin de mărime, de trei ori și jumătate venitul național al României anului 1938, depășind cu succes e- tapele unei atît de profunde transformări economico- sociale, ca Republică populară, apoi din 1965, ca Republică socialistă, România poate privi astăzi cu cea mai îndreptățită mîndrie a- supra ei însăși. Conferința Națională a Partidului Comunist Român, consacrată măsurilor de perfecționare ■ conducerii și planificării economiei naționale, precum și îmbunătățirea organizării administrativ-terito- riale a țării, a însemnat nu numai o dezbatere aprofundată a directivelor elaborate, dar și o confruntare din cele mai lucide, în spirit partinic, a tuturor parametrilor Ia nivelul actual al științei societății, cu conștiința deplină a ceea ce

s-a înfăptuit, dar cu atît mai mult a ceea ce orizontul contemporan al progresului uman, datele actual» ale civilizației și culturii, I* scara mondială, impun ca perspectivă, stabilind ordinea de prioritate și de opțiuni.Cu acel ascuțit realism și «cea nouă dimensiune în concepție și metodă, mar- cînd saltul de experiență șl de viziune, pe care, în mersul revoluției noastre socialiste, îl înseamnă Congresul al IX-lea al Partidului, Conferința Națională din â- cest decembrie aniversar ; ’ Republicii a inspirat fiecăruia din noi un spor d» mîndrie dar și un plus d» răspundere, i-a oferit pe un ecran mai cuprinzător chipul armonios al patriei sub lumina intensă a unui vast reflector de conștiință colectivă, fiecare simțind totodată uriașul potențial de voință creatoare străbătînd mintea și brațul tuturor. Cum a subliniat, la încheierea lucrărilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Conferința a constituit o imagina pregnantă a coeziunii noii societăți românești, a înaltei conștiințe socialiste, patriotice de care sint animați cetățenii patriei noastre socialiste, a răspunderii lor pentru prezentul și viitorul României.Demonstrație prin ea însăși a democratismului orînduirii noastre socialiste, a tăriei partidului și regimului nostru, Conferința a avut un puternic ecou peste hotarele patriei. Lucrările și hotărîrile ei au confirmat în plus, în opinia publică de peste hotare, voința de muncă pașnică și creatoare a poporului român, aprecierea și prestigiul de care se bucură activitatea internațională desfășurată de partidul și statul nostru reflectîndu-se, întră altele, și în faptul că actuala sesiune a Organizației Națiunilor Unite a ale» ca prezident al său pe ministrul de externe al României.Sărbătorim cei 20 de ani ai Republicii cu conștiința deplinei prețuiri a întregii noastre istorii, pe care da la străbunii milenari pînă astăzi a trăit-o în ființa Iul poporul român. Cinstim lupta și jertfa prin care cel tnai buni fii ai lui s-au dăruit instaurării demnității umane pe pămîntul patriei. Si dăm glas bucuriei care ne umple inimile în lumin» viitorul"! contopiți în urare» unanimă: „Intru mulțiani I",
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(Urmare din pag. I) pînitoare, în frunte cu monarhia, au folosit în interesul lor roadele acestei lupte pentru a-și consolida pozițiile în societate și a intensifica exploatarea oamenilor muncii.Vîrf al piramidei sociale a regimului burghezo-moșieresc, instituția monarhică a promovat interesele claselor exploatatoare, și-a legat numele de spolierea bogățiilor țării, de menținerea României în stare de înapoiere economică, o dată cu aservirea ei intereselor puterilor imperialiste, care afectau grav suveranitatea de stat. Străină de năzuințele și sufletul poporului român, monarhia a patronat arbi- trariul în viața de stat, numeroasele acte de reprimare a răscoalelor țărănești, a luptelor muncitorești, a mișcării revoluționare. Martiriul miilor de țărani uciși în timpul răscoalelor din 1888 și 1907, împușcarea muncitorilor în Piața Teatrului Național la 13 decembrie 1918, la Lupeni în 1929, la Grivița în 1933 — sînt tot atîtea acte de acuzare la adresa orînduirii bur- ghezo-moșierești.Politica antipopulară a monarhiei a alimentat dezvoltarea unui puternic curent republican, care a cuprins personalități eminente ale vieții politice, științifice și culturale, militanți sociali, avînd un larg ecou și aderenți în straturile cele mai adînci ale poporului. Cu vehemența-i caracteristică, scriitorul N. D. Cocea dezvăluia cupiditatea monarhiei, scriind că ea „a supt fără odihnă, fără milă, fără cruțare. A supt prin gurile politicienilor, prin ventuzele tuturor partidelor, prin toate societățile, prin toate uzinele, prin toate domeniile^ prin toate apanagiile rupte din piinea și din foamea norodului. A supt pînă la măduvă, pînă la deznădejde, pînă la revoltă...".Revendicarea republicii a căpătat un conținut nou o dată cu afirmarea în viața politică a clasei .puncitoare, clasă consecvent revoluționară, exponenta intereselor fundamentale ale poporului muncitor. Mișcarea muncitorească și socialistă a legat indisolubil ideile republicane de întreaga luptă de eliberare socială și națională, de desființarea a însăși orînduirii bazate pe exploatarea omului de către om. Constantin Dobrogeanu- Gherea, figură proeminentă a mișcării noastre socialiste, scria în articolul „Socialismul și republica" ! „Dacă noi vom putea organiza pe muncitori și a-i face să capete stă- pînirea politică, dacă prin această stăpînire politică vom putea reuși ca mijloacele de producere, unelte și pămînt, să nu fie în mina unei singure clase, ci în mîna națiunii întregi, dacă prin aceste mijloace am pus în neputința de a se exploata și jefui om pe om... atunci domnia burgheziei va dispărea, domnia silniciei și jafului nu vor mai fi, alcătuirea societății de azi va pieri cu toate instituțiile ei...“.Continuînd și ridicînd pe o treaptă superioară tradițiile mișcării democratice și socialiste din perioada precedentă, Partidul Comunist Român, încă de la înființare, și-a înscris pe steagul său țelul cuceririi puterii de către clasa muncitoare, de către cei mulți, exploatați și a- supriți, al construirii socialismului. Exponent al intereselor poporului, partidul comunist a dezvăluit legătura intimă dintre monarhie și regimul burghezo-moșieresc, a subordonat lupta pentru un stat republican democratic luptei generale revoluționare.Tovarăși,Idealul republicii avea să fie împlinit, la un nivel superior celui gîndit de înaintașii noștri, de către clasa muncitoare, de către masele, largi populare, sub conducerea Partidului Comunist Român, în condițiile create prin actul de la 23 August 1944, moment crucial în istoria contemporană a României, care a dus la eliberarea țării de sub jugul fascist, a deschis larg poporului român calea spre realizarea deplinei independențe naționale, a aspirațiilor sale de democrație și progres social.în situația tragică în care a fost adusă România în timpul dictaturii fasciste și al războiului antiso- vietic, s-a dezvoltat mișcarea antifascistă, ale cărei forțe de bază au fost clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea democrată. Această mișcare a cuprins și importante cercuri ale burgheziei, cadre conducătoare ale armatei, care-și manifestau deschis adversitatea față de regimul de ocupație și jaful practicat de hitleriști. Sub influența mișcării de rezistență, în încercarea de a se diferenția de regimul antonescian și a nu-i împărtăși soarta, de a găsi o soluție pentru ieșirea din criza politică provocată de creșterea revoltei maselor populare și-înfrîngerile zdrobitoare pricinuite trupelor fasciste de Armata Sovietică, cercurile palatului s-au orientat spre o apropiere de forțele democratice, în frunte cu partidul comunist, în vederea înlăturării dictaturii militare și scoaterii țării din războiul antisovietic.Este meritul istoric al partidului comunist de a fi izbutit să unească într-o largă coaliție toate forțele patriotice și democratice, pe toți cei care, indiferent de motiv, erau 

interesați în răsturnarea dictaturii militare-fasciste și eliberarea de sub dominația Germaniei hitleris- te. Atragerea cercurilor palatului regal la acțiunea de răsturnare a regimului antonescian, inițiată și condusă de Partidul Comunist Român, — acțiune decurgînd din raportul forțelor social-politice existent în acele condiții — a avut o importantă influență pozitivă asupra desfășurării ulterioare a evenimentelor.înlăturarea dictaturii militare- fasciste, trecerea României, cu întreg potențialul economic și militar, de partea coaliției antihitleriste, lupta eroică a Armatei Române, umăr la umăr cu glorioasa Armată Sovietică, pentru eliberarea întregului teritoriu al țării și apoi, dincolo de granițele ei, pînă la înfrîngerea definitivă a Germaniei naziste, jertfele grele de sînge ale militarilor și luptătorilor antifasciști au constituit nepieritoare fapte de glorie în istoria patriei, reprezentînd contribuția României la victoria asupra fascismului. (Vii aplauze).După cum se știe, în perioada ce a urmat insurecției, lupta de eliberare națională a poporului român pentru zdrobirea fascismului s-a îmbinat în mod organic cu lupta revoluționară internă pentru instaurarea unui regim de reală democrație, pentru înfăptuirea profundelor transformări economice și sociale cerute de nevoile dezvoltării societății, de interesele fundamentale ale țării.Voinței maselor de a asigura înaintarea pe calea democrației și progresului i se opuneau însă clasele exploatatoare, partidele politice reacționare, interesate în reîntro- narea vechilor rînduieli. In eforturile de a stăvili avîntul revoluționar al maselor, cercurile politice burghezo-moșierești se sprijineau pe monarhie, nădăjduind că prin poziția sa în Stat, prin prerogativele pe care i le conferea Constituția, regele ar fi putut să acționeze pentru a imprima desfășurării evenimentelor cursul convenabil lor. Și efectiv, în virtutea intereselor ei de clasă, a însăși funcției pe care o îndeplinea, de instrument al dominației claselor exploatatoare, monarhia a devenit centrul de raliere a reacțiunii interne și a sprijinitorilor săi din exterior.Dar nimic n-a putut să împiedice ofensiva uriașelor forțe sociale ridicate la luptă sub conducerea partidului comunist. Ne. sînt. înc$ vii în amintire episoadele asprei 'înfruntări de clasă-din acea perioadă, care a atins o intensitate și o amploare fără precedent în istoria țării noastre, îmbrăcînd de multe ori aspecte dramatice.înfăptuirea pe cale revoluționară a reformei agrare, cucerirea prefecturilor și a primăriilor și instalarea reprezentanților forțelor democratice în fruntea lor, instaurarea, la 6 martie 1945, a primului guvern din istoria țării în care clasa muncitoare avea rolul precumpănitor, victoria strălucită obținută în alegerile din 1946 — toate acestea au făcut ca raportul de forțe să încline radical și ireversibil în favoarea poporului muncitor.Forțele retrograde nu s-au putut împăca, desigur, cu acest mers al evenimentelor. Așa-zisa „grevă regală", pusă la cale la sugestia și în înțelegere cu cercurile imperialiste, prin care regele a întrerupt un timp orice contact cu puterea executivă, refuzînd contrasemnarea legilor, provocările fasciste de la 8 noiembrie 1945 sînt numai cîteva din încercările disperate ale' reacțiunii, coalizate în jurul monarhiei, de a răsturna guvernul. Bucu- rîndu-se de sprijinul nelimitat al maselor populare, rămînînd neclintit la postul său, guvernul a continuat să înfăptuiască programul de reforme economice și sociale cerute de desăvîrșirea revoluției burghezo-democratice. Înfrîngerea sabotajului și haosului provocat de clasele exploatatoare, redresarea economiei naționale, ca rezultat al eforturilor eroice ale oamenilor muncii, al politicii Partidului Comunist Român de atragere a tuturor factorilor capabili să-și aducă contribuția la aceasta, au întărit baza economică pe care se sprijineau forțele democratice.Este interesant să remarcăm că, In pofida poziției pe care s-a situat monarhia și a activității ei obstrucționiste, partidul comunist n-a lansat, în prima perioadă a revoluției, lozinca răsturnării ei. Conducînd lupta maselor populare pentru renașterea națională și reînnoirea democratică a țării, pentru progres social, partidul comunist a ținut seama de raportul forțelor politice în această etapă, de necesitatea concentrării tuturor resurselor națiunii pentru susținerea războiului antihitlerist și redresarea economică, de cerințele atragerii, alături de forțele democratice, a categoriilor sociale și cercurilor politice cele mai largi.Orientarea forțelor revoluționare spre măsuri cu caracter anticapitalist, ascuțirea contradicțiilor dintre proletariat și burghezie au făcut ca, spre sfîrșitul anului 1947, colaborarea în cadrul guvernului între forțele revoluționare și reprezentanți ai burgheziei să nu mai fie cu putință. Prin înlăturarea expo- nenților Partidului Național-Libe- 

ral și reorganizarea guvernului, a- eesta exprima consecvent interesele clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii.în aceste condiții a devenit flagrantă neconcordanța dintre conținutul real al puterii politice și forma de organizare a statului — monarhia. înlăturarea regalității devenise nu numai imperios necesară, dar și obiectiv posibilă. Ținând seama de transformările politice, economice și sociale petrecute în perioada 1944—1947, de noul raport al forțelor social-politice, partidul comunist — dînd expresie voinței maselor largi de la orașe și sate — a stabilit ca obiectiv nemijlocit înlăturarea monarhiei, Pentru eventualitatea în care regele, în calitatea sa de șef al statului și comandant suprem al armatei și apelînd la sprijinul cercurilor imperialiste străine, ar fi încercat să-și mențină tronul prin forță, au fost luate măsuri adecvate, folosindu-se în acest scop formațiuni patriotice și unități militare.Din însărcinarea partidului comunist și a guvernului, a revenit președintelui Consiliului de Miniștri, dr. Petru Groza, și secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Gheorghe Gheorghiu-Dej, misiunea de a cere regelui, în dimineața zilei de 30 decembrie, să abdice. Izolat și fără vreun sprijin politic sau de mase, înțelegînd că orice împotrivire este sortită eșecului, regele a acceptat să abdice și să părăsească țara.în după-amiaza aceleiași zile, Consiliul de Miniștri, întrunit în plenul său, a luat act de abdicarea regelui, hotărînd să o aducă la cunoștința poporului printr-o proclamație. „Istoria va înregistra o lichidare a monarhiei, fără zguduiri — cum poate inamicii noștri n-ar fi dorit — declara, în ședința Consiliului, dr. Petru Groza. Ca să utilizez o expresie a reginei mame, poporul a făcut azi un divorț — și decent și elegant — de monarhie... Vreau să se știe pretutindeni — și aceasta este foarte important — că lucrul acesta s-a făcut cu cumințenie, la timpul său“.r,în seara zilei de 30 decembrie, la orele 19, într-o atmosferă de mare însuflețire, în aceeași sală în care ne aflăm acum, Adunarea Deputaților a consfințit abolirea monarhiei și a adoptat legea prin care România era proclamată 'republică populară. (Aplauze puternice, îndelungate). Adunarea Deputaților a ales în unanimitate un prezidiu al Republicii, format din dr. C. I. Parhon, Mihail Sadoveanu, Ștefan Voitec, Gheorghe Stere, Ion Niculi.Vestea înlăturării monarhiei și proclamării Republicii a stîrnit o explozie de entuziasm în popor. Pretutindeni, la orașe și sate, pe străzi și în piețe publice, în instituții și întreprinderi, masele și-au arătat bucuria prin manifestații care au îmbrăcat caracterul unor mari serbări populare. Prin nenumărate moțiuni și telegrame, muncitorii, țăranii, intelectualii, armata și-au exprimat devotamentul față de republică, hotărîrea nestrămutată de a-și consacra toate forțele înfloririi ei.Evenimentele care au dus la proclamarea republicii demonstrează că revoluția populară a cunoscut o desfășurare continuu ascendentă, antrenînd în viitoarea ei masele cele mai largi, toate forțele vii ale națiunii. Atît pe front, în războiul antihitlerist, cît și în lupta pentru cucerirea puterii politice, în opera de redresare a economiei naționale, oamenii muncii au făcut dovada unui înalt eroism, izbutind prin eforturile și sacrificiile lor să asigure progresul României. Insurecția armată antifascistă, insțaurarea primului guvern democratic din istoria țării, ofensiva neîntreruptă a forțelor democratice, progresiste, zădărnicirea încercărilor puterilor imperialiste de a interveni în treburile interne ale țării și a înăbuși lupta maselor — toate acestea sînt componente ale aceluiași proces revoluționar neîntrerupt.Elementul fundamental care a a- sigurat victoria revoluției a fost închegarea alianței muncitorești- țărănești într-o indestructibilă forță, sub conducerea partidului comunist, unirea în jurul acelorași țeluri, în cadrul Frontului Națio- nal-Democrat, a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate. în focul revoluției, Partidul Comunist Român a făcut cu strălucire dovada maturității sale politice, a priceperii de a-și elabora strategia și tactica, pornind de la realitățile țării, de a mînui toate formele de luptă potrivit necesităților ivite în cursul desfășurării evenimentelor. S-a confirmat astfel încă o dată, și prin experiența țării noastre, adevărul incontestabil că reușita activității partidului clasei muncitoare depinde în măsură hotărîtoare de capacitatea de a aplica principiile generale ale marxism-leninismului la 

particularitățile istorice și naționale concrete, potrivit cerințelor fiecărei etape.Proclamarea republicii a constituit un moment de cea mai mare însemnătate în desfășurarea revoluției populare — momentul care a marcat încheierea procesului de cucerire a întregii puteri politice de către clasa muncitoare, aliată cu țărănimea și cu celelalte pături ale oamenilor muncii, instaurarea deplinei suveranități a poporului. Prin republică, națiunea română a dobîndit cea mai democratică formă de guvernămint din întreaga sa istorie, un puternic instrument al construirii vieții noi, pășind în grandioasa etapă a edificării socialismului. (Aplauze puternice).Tovarăși,Viața a dovedit din plin superioritatea și nelimitatele valențe de progres ale noii forme de organizare statală, instituită cu două decenii în urmă.Biruințele din perioada care a trecut de la proclamarea republicii ne îndreptățesc să apreciem că România a progresat în acești ani cu o întreagă epocă — epoca celor 

mal adinei și mai tecunde prefaceri din. istoria patriei noastre, care au schimbat din temelii configurația socral-economică și viața întregii națiuni. Au fost înlăturate din arena vieții social-politice clasele exploatatoare, întronîndu-se egalitatea socială și dreptatea pentru toți cetățenii țării. Prin victoria și consolidarea relațiilor socialiste în toată economia națională, aceasta s-a transformat într-un organism unitar, ale cărui pulsații viguroase își au sursa în proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, în conducerea planificată a proceselor economice.Aceste realități sînt consfințite în Constituția țării, adoptată acum doi ani de forumul mandatarilor voinței naționale, care în- tr-ur? paragraf lapidar proclamă i „întreaga putere în Republica Socialistă România aparține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa". Noua denumire a țării consacrată de Constituție — Republica Socialistă România — sintetizează, ca într-un apogeu al împlinirii istorice, uriașele transformări economice, politice, sociale, încununate prin victoria deplină și definitivă a socialismului, exprimă stadiul calitativ superior în care se află societatea noastră.Deținînd în mîinile sale puterea politică, mijloacele de producție și întreaga avuție socială, poporul român dispune de tot ceea ce este necesar pentru a-și defini și conduce în mod nemijlocit propriile destine, a fructifica în folosul său toate bogățiile materiale și spirituale ale națiunii. în aceasta se exprimă esența democratismului orînduirii noastre socialiste, superioritatea sa asupra oricărui alt tip de democrație.Cum se știe, guvernarea republicană și democratică a apărut ca o creație a lumii antice, pentru a deveni mai tîrziu una din formele pe care le îmbracă statul burghez, în decursul istoriei, s-au format instituții și mecanisme specifice regimului republican, dezvoltate mai ales în țările cu vechi tradiții democrat-burgheze. Dar în orînduirea capitalistă, bazată pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producție și pe exploatarea omului de către om, instituțiile republicane rămîn, inevitabil — e drept, sub aparența egalității juridice între toți cetățenii — instrumente de exercitare a dominației de clasă a burgheziei. Engels observa cu adîncă dreptate că atîta timp cît „proprietatea guvernează", nu poate exista democrație reală, autentică.Socialismul dă un conținut nou republicii ca orînduire statală, pre- luînd, dar schimbîndu-le radical natura și finalitatea, instituții republicane tradiționale, adăugîn- du-le noi forme și mecanisme specifice puterii populare. Participarea maselor celor mai largi ale 

poporului, fie prin reprezentanții lor aleși, fie direct, nemijlocit, la elaborarea, dezbaterea și stabilirea deciziilor în problemele fundamentale pentru destinele țării, consolidarea și dezvoltarea multilaterală a proprietății obștești, a economiei naționale, ridicarea conștiinței socialiste a cetățenilor constituie temelia adîncirii continue a democratismului în viața de stat, a extinderii principiilor democratice în modul de organizare și funcționare a tuturor verigilor vieții sociale.întreaga operă de edificare a noii orîr.duiri înfăptuită în aceste decenii atestă rolul înalt constructiv al statului socialist pe toate tărîmurile. Sarcinile complexe ale desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii treptate spre comunism presupun, pentru o lungă perspectivă istorică, ridicarea la un nivel calitativ superior a acestui rol, creșterea neîncetată a contribuției statului la dezvoltarea forțelor de producție ale țării și perfecționarea relațiilor sociale, la ridicarea nivelului de trai al poporului.Descătușînd inepuizabilele energii creatoare ale celor ce muncesc, construcția socialistă s-a dovedit a fi, în coordonatele sale esențiale, procesul unei profunde renașteri naționale. Noua orînduire a făurit comunitatea reală de interese a întregului popor; în locul unei societăți sfîșiate de contradicții, avem astăzi o structură socială armonioasă, cuprinzînd clase și pături prietene, unite prin aceleași năzuințe. A- lianța dintre clasa muncitoare și țărănimea cooperatistă — baza și principala forță socială a orînduirii noastre —, participarea activă a intelectualității la dezvoltarea multilaterală a țării, reprezintă coordonate fundamentale ale înfloririi națiunii noastre socialiste. (Vii aplauze).O mare victorie a regimului socialist, obținută pe baza aplicării politicii marxist-leniniste a partidului comunist, este rezolvarea deplină a problemei naționale, făurirea prieteniei frățești dintre toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, animați de același țel minunat: întărirea patriei socialiste. Politica de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprțnsul țării, structura și funcționarea democratică a organismelor statale și obștești, respectarea limbii, tradițiilor și particularităților fiecărei naționalități asigură efectiv egalitatea socială a tuturor cetățenilor, creează condiții pentru manifestarea deplină a personalității lor.Bilanțul strălucitelor realizări ale celor două decenii de construcție socialistă — înfățișat, într-o sinteză cuprinzătoare, în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Conferință Națională a partidului — ae relevă pregnant justețea și clarviziunea politicii economice a Partidului Comunist Român și a statului socialist, o- rientață statornic spre făurirea unei economii moderne, clădite pe o puternică bază industrială, spre valorificarea intensă a resurselor țării. înfăptuirea programului de industrializare, pentru care au fost concentrate principalele eforturi materiale și umane încă de la Conferința Națională a partidului din octombrie 1945, a imprimat un ritm susținut forțelor de producție, un dinamism fără precedent economiei românești. Industrializarea s-a dovedit factorul primordial al avîntului întregii economii, al procesului de urbanizare și al încorporării valorilor civilizației în modul de trai al maselor largi. Industrializarea a dat o temelie trainică independenței și suveranității naționale, creează condiții pentru participarea tot mai intensă a României la procesul mondial al revoluției tehnico-științifice, la cooperarea și colaborarea economică internațională.Reorganizarea pe baze socialiste a relațiilor agrare a determinat transformări radicale în agricultură, în viața satului românesc, scoțîndu-1 din starea lui seculară de înapoiere și imobilism, antre- nîndu-1 în cursul general ascendent al societății noastre socialiste. Dînd agriculturii atenția cuvenită unei ramuri esențiale a economiei naționale, partidul și statul înfăptuiesc un ansamblu de măsuri în vederea modernizării, a dezvoltării ei intensive și multilaterale. Prin sistematizarea localităților rurale se prefigurează apropierea treptată a vieții satului de condițiile și nivelul Civilizației urbane — componentă inseparabilă a înaintării spre societatea comunistă.Socialismul a dat noi coordonate vieții spirituale a poporului nostru, a ridicat pe trepte superioare instruirea tinerei generații, creația științifică, artistică și literară. Dezvoltarea învățămîntului de toate gradele asigură împlinirea unui deziderat fundamental al democrației — larga accesibilitate a maselor la valorile științei și culturii. Acordînd o înaltă prețuire științei 

ea factor de mare Importanță al progresului economic-social, partidul și statul nostru au creat condiții tot mai bune pentru promovarea ei, pentru fructificarea potențialului de gîndire științifică originală. Procesul de făurire a lumii noi oferă oamenilor de litere și de artă inepuizabile surse de inspirație pentru a crea opere care să oglindească transformările revoluționare, noul univers spiritual al poporului nostru.în contextul dezvoltării generale, economice și sociale a țării, se îmbunătățesc continuu condițiile de viață ale populației — scopul întregii politici a partidului comunist și a statului socialist. Ca urmare a măsurilor luate sistematic de către partid și guvern, au sporit salariile muncitorilor, intelectualilor, funcționarilor, au crescut veniturile țărănimii, au fost majorate pensiile, a luat avînt construcția de locuințe, s-a înfăptuit un larg program de construcții social-culturale, de ocrotire a sănătății.înfăptuirile din acești douăzeci de ani, care stau temelie trainică Republicii Socialiste România, sînt rezultatul aplicării politicii Partidului Comunist Român, al muncii avîntate și eforturilor creatoare ale tuturor celor ce muncesc. „Realizările obținute de țara noastră tn anii construcției socialiste — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Conferința Națională — sînt rodul creației conștiente a întregului popor român, a muncitorimii, țărănimii și intelectualității, a maselor largi de cetățeni fără deosebire de naționalitate, care au urmat neabătut politica partidului comunist, văzînd în ea expresia intereselor lor vitale, steaua călăuzitoare spre un viitor mai bun și mai fericit, spre prosperitatea României socialiste". (Aplauze puternice).în conștiința poporului nostru trăiește mîndria de a avea în fruntea țării un partid plămădit din cele mai nobile fibre ale ființei sale, întruchipare a valorilor supreme ale națiunii, care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a asigura înfăptuirea idealurilor luminoase ale socialismului și comunismului, ridicarea României în rîndul țărilor cu o înaltă civilizație și cultură. (Vii aplauze).Masele largi populare și-au format .convingerea că politica partidului, izvorîtă din cerințele reale ale dezvoltării României, reprezintă propria lor politică, un nesecat izvor de energie, chezășia făuririi viitorului prosper și fericit al patriei. împletirea strînsă a activității partidului și poporului, creșterea rolului conducător al partidului comunist reprezintă o puternică forță motrice a mersului înainte al societății noastre în întreaga perioadă a construcției socialiste și comuniste. Ceea ce caracterizează în prezent dezvoltarea social-poli- tică a României este participarea entuziastă a întregului popor, mai strîns unit ca oricînd în jurul partidului, la înfăptuirea amplului program de dezvoltare a țării trasat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Societatea noastră a pășit în a- cel stadiu al neîntreruptei sale ascensiuni cînd orînduirea socialistă se desăvîrșește multilateral, afir- mîndu-și tot mai pregnant posibilitățile, avantajele și forțele sale creatoare. Preocupările pentru perfecționarea structurii și conducerii economiei, științei și culturii, pentru mai buna organizare în profil teritorial a activității de stat, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii munci de conducere a vieții politice și sociale și-au găsit o vie expresie în hotă- rîrile recentei Conferințe Naționale a Partidului Comunist Român — eveniment cu urmări din cele mal importante pentru dezvoltarea construcției socialismului în patria noastră.Sinteză a experienței proprii în făurirea noii orînduiri, bazată pe studierea realităților specifice României, a experienței altor țări socialiste și a tendințelor ce acționează azi pe scară mondială, totalitatea măsurilor adoptate amplifică funcția conducătoare a partidului și rolul organizator al statului. Aceste măsuri creează acel cadru care permite îmbinarea mai armonioasă a conducerii centralizate cu inițiativa maselor, înlăturarea formelor și metodelor perimate, creșterea dinamismului și eficienței e- conomiei, corespunzător actualei e- tape de dezvoltare a țării. Intr-o impresionantă unanimitate — expresie vie a coeziunii noii societăți românești, a înaltei conștiințe socialiste, patriotice de care sînt animați toți cetățenii țării — poporul și-a manifestat adeziunea și hotărîrea nestrămutată de a materializa ansamblul măsurilor aprobate de Conferința Națională a partidului.Bizuindu-se pe forța și capacitatea poporului nostru, pe devotamentul comuniștilor, al tuturor cadrelor de partid, de stat, din economie și din organizațiile obștești, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri nutresa 

convingerea fermă că șl tn viitor politica partidului va fi realizată cu deplin succes, spre binele și prosperitatea poporului român. (A- plauze puternice).Tovarăși,Proclamarea republicii, dezvoltarea României pe calea socialismului au creat premisele pentru afirmarea suverană a României în politica internațională, pentru sporirea contribuției sale la circulația valorilor materiale și spirituale pa plan mondial, pentru participarea ei mereu mai activă la soluționarea — în interesul păcii și progresului social — a problemelor nodale ale contemporaneității.De-a lungul ultimelor două decenii, în procesul unei activități laborioase pătrunsă de un înalt simț al responsabilității pentru destinele poporului și cauza socialismului și păcii, s-au conturat și și-au demonstrat viabilitatea principiile care călăuzesc politica externă a partidului și statului nostru i alianța, prietenia și colaborarea frățească cu țările sistemului mondial socialist — ca element central al acestei politici; colaborarea cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială; solidaritatea cu clasa muncitoare internațională, cu mișcarea de eliberare națională, cu noile state care și-au cîștigat independența : lupta pentru unirea într-un front larg a tuturor forțelor antiimperialiste, car» militează pentru libertate, democrație, pace și progres social ; respectarea dreptului inalienabil al tuturor popoarelor de a-și hotărî de sine stătător căile dezvoltării sociale și politice ; dezvoltarea între state a unor relații întemeiat» pe respectul reciproc al suveranității și independenței, pe neamestecul în treburile interne șl egalitate — toate acestea în scopul a- sigurării păcii și securității internaționale. (Vii aplauze).Poporul nostru ține seama d» faptul că procesului de statornicire a unui climat de înțelegere și colaborare între popoare, de afirmare liberă și independentă a națiunilor i se opun cercurile imperialiste agresive, care se amestecă în treburile unor state, încalcă drepturile suverane ale acestora, organizează comploturi în scopul lichidării cuceririlor democratic», săvîrșesc acțiuni agresive care pri- mejduiesc pacea lumii. împreună cu opinia publică din întreaga lum» țara noastră își exprimă deplina solidaritate cu lupta dreaptă a eroicului popor vietnamez, hotărârea de a-i acorda întregul sprijin moral, diplomatic și material pînă la victoria finală. (Aplauze puternice). Ne pronunțăm pentru rezolvarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor litigioase, pentru lichidarea focarelor de încordar» din lume.Politica externă a partidului șl guvernului, poziția țării noastr» față de problemele internațional» actuale — amplu dezbătute la sesiunea Marii Adunări Naționale din vara acestui an — se bucură de adeziunea unanimă a poporului. Justețea și realismul acestei politici sînt demonstrate de extinderea relațiilor diplomatice de la 23 da state în 1947 la aproape 80 în 1967 și a legăturilor economice cu pest» 100 de țări, de numeroasele inițiative constructive întreprinse în acest răstimp, de prestigiul dobîndit de țara noastră pe arena internațională.Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România își reafirmă hotărîrea de a fac» tot ceea ce depinde de ele pentru triumful cauzei socialismului, al idealurilor de libertate și progres social, pentru întărirea unității sistemului socialist mondial, a mișcării comuniste și muncitorești șl a forțelor antiimperialiste de pretutindeni— în puterea și acțiunea cărora rezidă garanția salvgardării păcii — pentru preîntîmpinarea unei noi conflagrații mondiale, pentru dezvoltarea prieteniei și cooperării între popoare. (Vii a- plauze).Stimați tovarăși,în pragul celui de-al treilea deceniu de existență a republicii, poporul român privește spre viitor cu optimism, încredințat că prin munca și priceperea sa, sub conducerea încercată a partidului, va înainta neîncetat pe calea socialismului și a bunăstării, va da o nouă strălucire României.îngăduiți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, să vă adresez dumneavoastră, tovarăși deputați și invitați, întregului nostru popor, calde felicitări cu o- cazia acestei aniversări și urări da noi succese în activitatea viitoare, sănătate și fericire I (Vii aplauze).Trăiască scumpa noastră patria — Republica Socialistă România I Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre ITrăiască unitatea țărilor socialiste. coeziunea partidelor comuniste și muncitorești ITrăiască pacea între popoare I (Aplauze puternice; întreaga a- sistență, în picioare, ovaționează îndelung).
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„SUPERIORITATEA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE STA IN FAPTUL CA EA ASIGURA PARTICIPAREA LA EXERCITAREA 
PUTERII, LA CONDUCEREA TREBURILOR ȚĂRII, A ÎNTREGULUI POPOR, ÎN INTERESUL PROPRIEI SALE BUNĂSTĂRI 
Șl FERICIRI. ACESTA ESTE IZVORUL INEPUIZABIL AL FORȚEI Șl VITALITĂȚII SOCIETĂȚII NOASTRE, GARANȚIA 
MERSULUI VICTORIOS ÎNAINTE PE DRUMUL PROGRESULUI Șl CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE ".

NICOLAE CEAUSESCU

-> /

Societatea românească
!

,,Demos ; kratos". Două cuvinte eline — „popor ; putere" — au îngemănat, 
de secole, înțelesul democrației ca putere a poporului. A XX-a aniversare a 
Republicii, prilejuind o amplă retrospectivă asupra suitei strălucite de izbînzi și 
zidiri ce se înalță de-a lungul drumului parcurs în aceste decenii, reliefează 
pregnant ce uriaș generator de dinamism și energie socială îl constituie în
făptuirea puterii poporului — adevărata și deplina democrație.

in imensa convulsie socială pe care am străbătut-o, clasele cele mai orop
site ale vechii societăți, oamenii mașinilor, ai halelor înnegrite de fum, cu geam- 
lîcuri de temniță, sfredelitorii măruntaielor pămîntului, oamenii dîrzi ai focu
lui și oțelului — muncitorii ; oamenii cîmpurilor gloduroase sau arse de arșiță și 
ger, ,,talpa — desculță pe atunci — a țării", cei care dădeau în realitate tutu
ror, cu hărnicie și răbdare, plinea cea de toate zilele fără ca ei să aibă uneori 
parte de ea — țăranii ; oamenii laboratoarelor, ai planșetelor și poeziei înari
pate a cifrelor, ai proiectelor cutezătoare de atîtea ori strivite sub lespezile 
indifeienței sau obtuzimii, oamenii făuritori ai frumosului — intelectualii ; toți 
aceștia, urmînd chemările la luptă ale avangărzii proletare, s-au ridicat din 
adîncuri sus, la lumină, devenind stăpîni peste ceea ce li se cuvenea, peste 
ceea ce era, este și va li al lor : desti nele țării.

Democrația noastră socialistă înseamnă o întronare istorică a poporului în 
drepturile sale, înseamnă împlinirea pînă la capăt a celor mai sacre idealuri de 
libertate, cum nu visaseră nici cele mai îndrăznețe și luminate minți ale înainta
șilor. Democrația noastră socialistă a dat fiecărui locuitor al meleagurilor țării 
indiferent de naționalitate, demnitatea unei vieți trăite cu fruntea sus, cu în
crederea că fiecare își poate desfășura nestingherit tot ce are mai bun ca 
talent, putere de muncă și iscusință, afirmîndu-se în marea familie a patriei 
după singurul criteriu al echității — valoarea.

Despre principalele trăsături, despre resorturile intime și despre drumurile 
largi de dezvoltare, despre împlinirile și semnificațiile democrației noastre so
cialiste am invitat, în aceste zile, personalități ale vieții social-culturale să se 
pronunțe la un colocviu.

și cetățeanul
J

SUB AUSPICIILEA

Ce rămînea din „de
mocrația" vechii pu
teri, fără muncitori
si țărani?
3 •>

TUDOR TEODORESCU-BRANIȘTE,
ziarist și scriitor :

statornicirea unor terminare de la producător social, turor bunurilor materiale și spirituale, la poporul unic proprietar social al tuturor acestor bunuri și, totodată, unic deținător al puterii politice. în înfăptuirea a- . cestei transformări uriașe, actul proclamării Republicii acum 20 de ani a avut funcții bivalente : încheind procesul de cucerire a puterii politice de către clasa muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare, el a deschis, concomitent, calea spre naționalizarea principalelor mijloace de producție, dezvoltarea planificată a economiei tării, cooperativizarea agriculturii, creșterea vertiginoasă a forțelor de producție.Noi afirmăm că politicul este expresia concentrată a economicului. Democrația noastră politică exprimă profunde și vaste coordo-

relații de de- popor cafăuritorul unic tu- nate ale vieții noastre economice ; democrația politică și cea economică se condiționează și se influențează reciproc, interacțiunea lor găsindu-și expresie în simbioza dintre puterea politică, pe planul vieții de stat și proprietatea socialistă, ca bază a relațiilor de producție și a întregii sfere a relațiilor sociale. în felul acesta, poporul a reunit în miinile lui și puterea politică — dreptul de a se conduce, de a decide asupra obiectivelor dezvoltării sale material — fabricile celelalte mijloace de resursele și bogățiiletreaga avuție socială — și instrumentul administrării acestui bun. statul. Or, aceasta înseamnă că el dispune de tot ceea ce este necesar pentru a se conduce singur, așa cum dorește el, așa cum îi dictează propriile lui interese.

— și bunul și uzinele, producție, tării, in-

O bună parte a înde-întrebăm : 
lungatei dv. activități publicistice 
dinainte de 23 August ați consa
crat-o reliefării tarelor democrației 
burgheze. Ce puteți să spuneți, în 
legătură cu aceasta, cititorului con
temporan ?— O paralelă dintre trecut șl prezent e greu de schițat în cîteva rînduri. Citîndu-1 pe Caragiale, aș spune că ceea ce a caracterizat în trecut viața publică a țării era o „extravagantă deosebire între aparență și realitate". Pe hîrtie, aveam un regim de democrație burgheză, în realitate, însă, nici măcar atributele elementare ale democrației burgheze — cu limitele, inechitățile și mutilările ei bine cunoscute — nu-și găseau aplicare. Trăiam sub domnia bunului plac al întregului aparat administrativ — de sus pînă la ultimul jandarm.Apărea ca o ironie faptul că în- tr-o țară care, datorită înapoierii economice avea o structură socială covîrșitor țărănească, în organele puterii de stat nu a putut pătrunde, generație de . generație, un singur țăran autentic — acesta fiind apanajul „marilor familii" ale Știrbei- lor sau Cantacuzinilor, al puzderiei lor de avocați și oameni de casă, care le administrau moșiile în timp ce el nici nu treceau cu anii prin țară. Cînd te plimbai pe culoarele parlamentului aveai sentimentul, bine îndreptățit, că te afli într-un salon al protipendadei sau în foaierul unui club al miliardarilor.Cred că una dintre cele mai simptomatice trăsături ale stărilor de fapt din acele vremuri a fost, ca produs specific al democrației burgheze, o viață politică în care se împleteau, permanent și compli- mentar, frauda cu brutalitatea și violența antipopulară. Suspendările repetate ale constituției. — de fapt cea mai mare parte a timpului se trăia în regim de sus-

pendare a oricăror garanții constituționale — falsificările alegerilor, furtul urnelor, sistemul „satelor contaminate", decretările „stării de asediu" — de cine eram asediați ? — își găseau perpetuarea și întregirea tragică prin dexteritatea trecerii la represiunea sîngeroasă. In această ordine de idei, ca unul din cele mai tipice, mai semnificative — și, deci, cu atît mai monstruoase — produse ale acelor realități a fost formula de „omor scuzabil", concluzia medico-legală pe actele de deces ale muncitorilor uciși în 1933 — în realitate concluzie poli
tico-socială pentru orînduirea ce săvîrșise această crimă, în strînsă filiatiune cu măcelărirea țăranilor în 1907 sau cu asasinatele din Piața Teatrului din 1918.Tot, absolut tot, de la subterfugiul juridic, pînă la baionetă și mitralieră, era pus în acțiune pentru a împiedica poporul să-și facă auzit glasul, să uzeze de drepturile ce i se cuveneau. Mi se pare adine semnificativ episodul din 1899 cînd un grup de socialiști, care difuzau la sate textul... constituției țării au fost arestați, trimiși în judecată și condamnați la închisoare ; țăranii nu trebuiau să ia cunoștință de „drepturile" ce 4i se „garantau" prin „pactul fundamental". Cît privește drepturile politice ale muncitorimii, despre acestea spun totul ilegalizarea partidului comunist, Doftana sau măruntele știri de presă despre împușcarea comuniștilor „pentru încercarea de fugă de sub escortă". Este limpede, cred, ce mai rămînea din atunci cînd din viața excludeau muncitorii practic întregul poporOrînduirea socialistăînsuși cadrul de viață al poporului, pe bazele îngemănate ale libertății și adevărului — în cele mai largi sensuri social-istorice. Democrația și-a găsit o împlinire integrală.

democrație politică se și țăranii, muncitor, a schimbat

Realizarea plenară a 
conceptului de putere 
a poporului

Prof. univ.
TUDOR BUGNARIU,

membru corespondent ol Academiei :

Ne adresăm, fn continuare, unui 
filozof care apreciază :— Noțiunea de democrație a fost enunțată intr-un stadiu primar al dezvoltării istorice și, ca urmare, a fost concepută atunci intr-un înțeles limitat. Au trebuit să treacă milenii pentru ca evoluția dialectică a vieții sociale să-i asigure, în stadiul socialismului, un conținut real si deplin.Căci, dacă ar fi să definim chin
tesența democrației noastre socia-

liste ar trebui spus că ea realizează în plenitudinea sa conceptul de putere a poporului. Aceasta constituie o realitate omniprezentă, formează — cred că nu e o forțare a limbii — „miezul sîmburelui" democrației socialiste, elementul ei fundamentai, care îi determină toate celelalte atribute și care o ridică deasupra oricărui alt tip de democrație.S-a realizat astfel o înlănțuire,

Democrația socialistă
si suveranitatea na
■>

țională 
indisolubilă

in relație

Prof. univ. ION BANU

monarhului abso- 
sint eu", cetățenii 
contrapun realitatea 
„statul sîntem noi".

— Devizei 
lutist „statul 
țării noastre ii 
politico-socială Cum anume ?— N-aș vrea să repet date bine cunoscute despre componența democratică a tuturor organelor centrale și locale ale statului socialist. Subliniez doar că absolut toate structurile de cere a vieții politico-sociale nomice au drept unic conținut exercitarea puterii de către popor.Există însă și coordonate cu caracter general, care înglobează și dau contur pe scară națională a- cestei realități ; mă refer, în acest sens la suveranitate și independen- socialistă o strînsă fiind în-

nostru toate, conduși eco-

ță. între democrația și suveranitate există conexiune, suveranitatea cununarea. concluzia logică și, totodată, aspectul extern al faptului că poporul, națiunea română dețin in mâinile lor puterea integral, dreptul de a dispune de propria soartă.De aceea, asigurarea și consolidarea suveranității și independentei apar ca un atribut inalienabil al dezvoltării și consolidării democrației socialiste. Evident, nu ar putea fi vorba de o reală deținere a puterii de către popor dacă el nu s-ar bucura de suveranitate. adieă de dreptul de a decide singur asupra modului în care exer-

cită această putere. Orice lezare adusă conceptului de suveranitate ai- însemna, implicit, și o știrbire, o golire de conținut mai mult sau mai puțin pronunțată a noțiunii de democrație. Democrația, care asigură condițiile interne pentru înfăptuirea libertății, nu poate fi realmente asigurată fără suveranitatea care garantează condițiile internaționale ale ființării ei. Esența primei noțiuni o implică pe a doua.Substanța nouă generată de tipul calitativ nou al democrației socialiste se inoculează și suveranității naționale. în ce constă acest nou calitativ ? în faptul că include întregul popor — democrația socialistă e deci universală — și că se extinde la toate sferele vieții sociale, de la economic la politic și spiritual — că e deci — integrală. Universalitatea democrației socialiste face ca. în conservarea și întărirea suveranității naționale să fie interesat întregul popor și ca binefacerile ei să se reverse asupra întregului popor. Iar integralitatea democrației socialiste determină ca virtuțile suveranității naționale. resimțite în toate sferele vieții sociale să sporească elanul colectiv ce tinde să dezvolte atît economia, cît și valorile moral-in- telectuale. datorită conștiinței că. de aceste valori, membrii societății vor putea beneficia fără știrbire.

părtaș direct ia făurirea viitorului conform eu interesele vitale ale patriei libere.Alături de formele instituționa- lizate ale activității de conducere, partidul nostru a încetățenit în viață și alte forme cu caracter vast, cuprinzător, de participare nemijlocită a poporului la conducerea țării. Politica fructificării inteligenței, experienței și înțelepciunii populare promovată de partidul comunist a făcut, pe măsura dezvoltării socialismului, din democratismul vieții noastre o chestiune de practică cotidiană.în mod deosebit trebuie relevate persistența și extensiunea, omniprezența acestei caracteristici după Congresul al IX-lea al partidului. Viața noastră obștească a ajuns să includă, ca o practică curentă, ca o condiție sine qua non consultarea poporului, elaborarea in cadrul unor ample dezbateri a celor mai importante hotăriri privitoare la problemele dezvoltării țării, la politica internă și externă. Marile dezbateri publice, torentul de propuneri, observații, idei, care fructi- ficînd inteligența și experiența colectivă preced toate actele de însemnătate din viața politică, economică și socială a țării noastre, ca repere certe ale practicii construcției socialismului.Practic, deciziile elaborate de partid și guvern capătă întotdeauna un mare coautor colectiv — poporul. Masele, prin nețărmurita lor încredere în politica partidului comunist, prin totala lor participare, transformă de fiecare dată aceste dezbateri în vaste agore ale înțelepciunii poporului. Edificatoare în acest sens este — spre a mă referi la cea mai recentă — vasta consultație prealabilă asupra măsurilor hotărîte de Conferința Națională a Partidului Comunist Român. Șl, trebuie amintite, totodată, dezbaterile care au precedat directivelor Congresului al P.C.R., importantele pe ramuri de activitate,unor legi de mare însemnătate.Aș vrea însă să mă refer și la o altă formă de consultare : vibrantele întîlniri ale tid și de stat cu regiunile tării.Am participat,din vizitele conducătorilor de partid și de stat în regiunile Argeș și Oltenia. Cu sufletul însă pot spune că am participat la toate, și tocmai cunoscîndu-le caracterul de lucru, de dezbatere a celor mai importante probleme din viata tării, pot afirma că de fiecare dată asistam la desfășurarea lucrărilor unei mari consfătuiri populare. Cuvintul ..vizită" mi se pare impropriu, dar nu aflu altul. Erau sultații directe, tică. în mijlocul partidului, largiasupra hotărîrilor și măsurilor celor mai importante ce urmau a fi elaborate Și temperatura entuziasmului pe care o trăiam la Pitești ori Craiova, la Suceava sau Constanta. la Cluj sau Timișoara, se comunica întregii țări, și patria toată o simțeam o imensă agoră.Nu cred că există o forță motrică mai atotputernică decît convingerea maselor, entuziasmul lor declanșat prin justețea cauzei la care sînt chemate să-și SDună cuvintul.Luînd parte la elaborarea a tot ceea ce este vital pentru el. aplică deciziile la a căror zare a oarticipat. eu acelacea vigoare pe care i le dă tocmai conștiința că îndeplinește propriile sale hotăriri. Sursa de dinamism pe care o generează consultarea poporului este astfel inepuizabilă.

adoptarea al IX-lea consfătuiri discutarea
conducerii de par- cetătenii din toateca scriitor, la una

mai curînd Con- verificări în prac- maselor a politicii consultări publice

Garantarea materia
lă—suportul real al 
drepturilor cetățe-
nesti

3 Prof. univ.
TUDOR DRĂGANU

C-

-— Cineva spunea că în dicționare 
cuvintul democrație ar putea fi în
locuit fără ezitare cu „drepturi". 
Ce părere aveți ?— De dragul exactității științifice aș spune că acestei aserțiuni i se impune un corectiv esențial, și a- nume ' democrație = drepturi garantate real. Căci drepturile fundamentale înscrise în constituția oricărui stat nu pot fi exercitate efectiv decît dacă cetățenilor li se asigură condiții politice și economice adecvate și garantate. Numai astfel pot deveni drepturile și libertățile constitutionale un patrimoniu de fapt al tuturora si al fiecăruia.S-a vorbit despre drepturile politice — exprimate în participarea nestînjenită și nelimitată a tuturor categoriilor de oameni ai muncii la viața politică. O importanță deosebită au și drepturile cu caracter social, specifice democrației socialiste. Iată, bunăoară, dreptul la muncă. Refuzat să fie chiar și formal stipulat juridic în regimurile trecute, acest drept fundamental, esențial pentru existenta și dezvoltarea personalității fiecărui cetățean. a căpătat în anii Republicii un conținut real. înfăptuirea lui constituie o preocupare permanentă. avîndu-și premisele realizării în dezvoltarea continuă a forțelor de producție, în creșterea rapidă a potențialului economiei naționale — ceea ce creează condiții materiale de natură să asigure cetățenilor posibilitatea de a desfășura, potrivit pregătirii lor. o pctivitate în domeniul economic, administrativ, social sau cultural, remunerată după cantitatea și calitatea ei.Un alt exemplu. în vechea Românie. teoretic, oricine avea, de

pildă, dreptul la ta dădea insă o amintire acestui ționarea unuia dintre cele mai ridicate procente ale analfabetismului din Europa.Edificarea socialistă a țării a permis garantarea materială a dreptului la învățătură. în condițiile cînd sînt necesare eforturi atît de mari pentru dezvoltarea economică a țării — singura cale de a asigura prosperitatea națiunii române — a fost crestă o rețea de învățământ deosebit de vastă, de care beneficiază cele mai largi mase ale poporului. Aceasta este, de altfel, și o condiție a progresului nostru economic. Sînt realități elocvente în acest sens cuprinderea în procesul de învățămînt a tuturor copiilor și tinerilor de vîrsta școlarității obligatorii, lărgirea învă- țămîntului liceal, asigurarea unor condiții tot mai bune de funcționare învățământului superior etc. ca și crearea unui sistem complex de ridicare a calificării profesionale, de răspîndire a cunoștințelor științifice. de lărgire a orizontului cultural al milioanelor de oameni al muncii. Prin dezvoltarea și diversificarea învățămîntului de toate gradele. ca și printr-o multitudine de cursuri și forme de învățămînt se tinde, de fapt, ca întregul popor român să devină un popor cult, cu bogate cunoștințe, cu competentă și calificare tehnică-profesională superioară.Sînt exemple care reliefează succint efortul general al statului nostru profund democratic de a asigura permanent drepturilor și libertăților largi ale tuturor cetățenilor, suportul real al garantării materiale.

Învățătură. Via- replică de tristă ..drept" — adi-

Pentru toți fiii acela

iași pămînt

Viata socială—vastă 
agoră a înțelepciunii
poporului

Aș remarca un fapt cu semnificație de simbol : Realizind dreptul de participare conștientă, nemijlo-
IOAN GRIGORESCU

scriitor :competentă, la conducerea cetățeanul devine un coaso-cită,tării, ciat la temeinicia prezentului, un

HAJDU GYOZO
scriitor :

poporul criștali- elan și

Ne adresăm. în continuare, scrii
torului Hajdu Ggozb, care declară :A vorbi despre ceva obișnuit este un lucru deosebit de dificil. Trebuie să găsești nu numai cuvinte potrivite, ci și pline de foc și culoare, pentru a exprima sensuri care îți aparțin aidoma cum vieții-i aparține lumina soarelui, pîinii — sarea, păsării — zborul...Mă refer la tot ceea ce simțim în inimă față de patria noastră dragă. Republica Socialistă România, la orînduirea ei cu adevărat democratică, care asigură drepturi egale pentru toți cetățenii țării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea, la cel de-al IX-lea Congres al partidului, că oamenii muncii români și cei aparținind naționali-

taților conlocuitoare au devenit frați pe veci și alcătuiesc astăzi marea familie a României socialiste. Este o realitate incontestabilă — cuvintele secretarului general al partidului nostru sună simplu, dar asemenea unui mare adevăr, ele sînt pline de sens și pline de viață, strălucind în fasciculele de lumină ale patriotismului socialist. Fiindcă adevărul este că unul dintre factorii care asigură caracterul și consecința democrației noastre socialiste — egalitatea în drepturi pentru toți — este rezolvarea problemei naționale.Da. noi, — maghiari, germani, sîrbi sau aparținind altor naționalități — toți trăind frățește cu românii întrupăm o singură familie
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— marea familie a Republicii Socialiste România. Aceasta o dovedesc cu prisosință cele două decenii de cînd lumina ei ne aureolează cu dragoste frunțile. Cerul senin al patriei comune este larg deschis în fața noastră în orice colț al țării.Șansele afirmării sînt deopotrivă egale pentru toți. Oricare om poate să-și valorifice aptitudinile pe tă- rîmul ce-i este cel mai propice. A- vem ziare în limba maternă; putem tipări literatură în limba pe care o stăpînim mai bine sau, la fel, crea teatru. Avem șanse egale pentru a ne instrui profesional în orice specialitate; copiii noștri pot învăța în limba maternă și pentru viitoarele generații se pregătesc noi promoții de profesori ; se înalță pe toate meleagurile țării întreprinderi, uzine și fabrici moderne, care dau posibilitate de manifestare destoiniciei fiecărui și constituie, totodată, centre de iradiere a civilizației. Ca să devii muncitor sau savant, tehnician sau scriitor, medic sau artist, depinde de tine ; criteriul realizării e același : cunoștințele, capacitățile personale.Pe membrii familiei noastre nu pot să-i despartă limbile diferite ce le vorbesc, iar cuvintele noastre, faptele noastre de cinstită slujire a patriei, nu fac decît să cimenteze pe veci frăția dintre noi. Steaua noastră călăuzitoare, Partidul Comunist Român, experiența sa revoluționară victorioasă, aplicarea cu consecvență a politicii sale au sudat monolit minunata noastră familie. înalții curenți ai frăției se în- tîlnesc pe drumul vieții, pe drumul realizărilor social-economice și culturale, iar unul dintre generatorii acestor înalți curenți este democrația socialistă, ce traversează pînă

în profunzimi întreaga noastră existență și propulsează dragostea socialistă pentru patrie.Datorită muncii comune de înălțare a patriei au fost mult depășite chiar și visurile cele mai îndrăznețe ale înaintașilor. Mă gîndesc la cele scrise de marele poet maghiar Ady Endre, originar din aceste meleaguri, către prietenul și colegul său Octavian Goga : «Maghiarul vorbește românului, cîmpul — pădurii, patriotul — patriotului, omul — omului, poetul — poetului ; cinstite prietene al meu Octavian Goga, crede-mă că te iubesc, că îți iubesc poporul tău minunat — popor de adîncă sensibilitate — că îl iubesc așa ca pe al meu». Ca un om care mi-am început activitatea de redactor și publicist exact acum 20 de ani, citez, cu inima curată, rîndurile lui Ady, pentru că imaginea realităților de astăzi întruchipează mult mai mult decît crezuse cu putință poetul.Prietenul clujean al lui Ady Endre, poetul Emil Isac, scria în 1948, într-o pagină fierbinte de amintire : demit și ce mâ..i masă,dansează împreună, savanțl români și maghiari se apleacă pe aceleași infolii și retorte, femei române și maghiare. împreună, îngrijesc copiii cu obrajii îmbujorați, lucrează împreună români și maghiari».Acum cu adevărat sîntem frați, șl, nutrind o dragoste sinceră unul pentru altul, sîntem nedespărțiți.Fiind fii ai aceleiași patrii, ai aceluiași pămînt, ai aceleiași mame, altfel cum am putea ?

«Acum să vezi ceva de tine, ce te-ar liniști, dar te-ar însufleți : studenți roși maghiari stau la aceeași țărani români și maghiari

A tribuții calitativ su
perioare factorilor 
obștești

IOANICHIE OLTEANU,
secretar al Uniunii Scriitorilor :

Abordăm un nou aspect al pro
blemei :— Vedeți, cînd spunem că democrația noastră se dezvoltă continuu, înțelegem aceasta în sensul unui proces, în care se integrează atît acte sau momente cu efecte inițial imperceptibile, cît și evenimente de o largă respirație, cu ample repercusiuni sociale.Fără îndoială că tocmai un asemenea eveniment l-a constituit — și pe planul dezvoltării Vieții democratice a poporului — recenta Conferință Națională a partidului prin măsurile preconizate pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de conducere a vieții sociale. Acestea vor avea drept consecință principală dezvoltarea democrației, deoarece esența lor o constituie a-

mai

proces îl reflectă creșterea rolului organizațiilor obștești In toate sferele vieții sociale. Remarc în a- ceastă ordine de idei că odată cu creșterea atribuțiilor ce revin sindicatelor, U.T.C. pe planul activității economice, vieții de stat, educării conștiinței socialiste, uniunile artistice dobîndesc, totodată, sarcina de a concura deopotrivă la /găsirea formelor și mijloacelor ce- ■ lor mai potrivite pentru pătrunderea masivă a artei și literaturii în toate straturile poporului. Creșterea rolului factorului obștesc și în sfera vieții artistice, a îndrumării artei și literaturii se exprimă prin asigurarea participării reprezentanților uniunilor de creație la activitatea organului de specialitate al statului — Comitetul pentru Cultură și Artă. Prin faptul că a- cesta va include în forurile sale de conducere atît președinții acestor uniuni — scriitori, artiști plastici, compozitori — cît și reprezentanți ai sindicatelor, ai U.T.C., ai Uniunii cooperativelor agricole se creează condiții mai propice pentru ca însuși marele comanditar al creației artistice, poporul, cel pentru care trebuie să creeze și căruia trebuie să i se adreseze creatorul de artă, «ă-și expună mai direct cerințele de frumos, realizîndu-se astfel o osmoză spirituală șl Ideologică mal vie între creator și beneficiar, cît și condiții mai bune de receptare șl

Realizarea multiplă 
a omului—țelul so-
cietății noastre

I
I

slgurarea unei participări cît largi și nemijlocite a maselor la dirijarea celor mai importante domenii ale vieții societății noastre.Mi se pare deosebit de sugestivă creșterea atribuțiilor ce revin organizațiilor obștești — creșterea aș spune, nu numai în lărgime, ca „suprafață", dar și calitativă, în sensul unui grad superior de maturizare a răspunderilor sociale. Este, în aceasta, în ponderea tot mai mare ce revine factorului obștesc în rezolvarea unor probleme esențiale ale vieții sociale, o expresie a însăși maturizării democrației noastre socialiste. Dacă ne gîndim că aceste organizații înglobează practic întreaga masă de milioana a populației active a patriei noastre, faptul ne apare și mai edificator, mai bogat în sensuri.Caracterul generalizat al acestui înțelegera a fenomenului cultural.

Ș'

ION BIBERI,
scriitor,

ALEXANDRU TĂNASE,
filozof I

In final, un scurt dialog între un scriitor deseori prezent prin arti
colele sale despre problemele uma
nismului și un filozof, autor al mai 
multor studii despre conștiința 
socialistă.I. B. — Gîndirea filozofică înaintată a timpului nostru îl situează pe om în centrul realității universale ; nu asistăm însă la o reînviere a unui antropocentrism mitologic, ci la o înțelegere a omului ca rezultat suprem al evoluției materiei, care a sfîrșit prin a lua cunoștință de ea însăși, reușind a transforma lumea prin faptă.Dezvoltarea vieții istorice n-a atribuit întotdeauna omului această demnitate. Omul, „cutremurătoarea

DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
Raportul dintre cetă
țean și stat în cadrul 
legalității socialiste

DUMITRU I. MAZILU,
doctor în drept i

In legătură cu definiția raportu
lui dintre cetățean și stat în con- 
ețițiile democrației socialiste, inter- 
ipcutorul ne-a declarat: 
c Democrația își are haina ei juridică în normele de drept care guvernează întreaga noastră viață socială și de stat. Asigurînd largi drepturi și libertăți, statul socialist român oferă cetățenilor posibilități depline de afirmare a personalității lor. Aceasta, ca și celelalte cuceriri istorice ale poporului, trebuie însă apărate împotriva oricăror încălcări, oricăror știrbiri. Firește că o democrație care, concomitent cu libertatea de dezvoltare multilaterală a individului ar include și „libertatea" de a împiedica această dezvoltare, care ar permite și „dreptul" de a atenta Ia drepturile ce le oferă, s-ar autocontrazice și submina pe ea însăși.Legile statului nostru — ca stat socialist — exprimă interesele poporului, nevoile societății, sarcinile în diferitele domenii ale vieții social-economice și politice. Și tocmai de aceea interesele generale ale poporului cer aplicarea lor, respectarea legalității socialiste. în a- cest sens, respectul față de lege, formarea și dezvoltarea la cetățeni a conștiinței juridice, ca parte integrantă a conștiinței socialiste, constituie. în mod nemijlocit, o condiție necesară a realizării democrației — cadrul ei firesc, obiectiv, de desfășurare.Legalitatea socialistă formează în ansamblul ei cadrul definitoriu al raporturilor dintre cetățean și stat. Respectarea legalității nu are de «ceea un înțeles unilateral, ci con-

stituie o cerință și o necesitate ce acționează în sens dublu — de la societate, de la stat către individ, către cetățean, dar și de la cetățean și individ către societate și stat. Inviolabilitatea drepturilor și intereselor sociale se bazează în ultima instanță pe inviolabilitatea drepturilor și intereselor individului.Un atribut esențial al vieții noastre democratice, aș spune un corolar firesc, complementar al celui asupra căruia am insistat mai înainte, rezidă în preocuparea pentru o cît mai justă respectare a legalității în întregul complex al raporturilor dintre cetățean și stat. Este adevărat, statul nostru socialist întruchipează puterea poporului. însă aceasta nu exclude, în mod automat, ca în practica vieții cotidiene, în anumite verigi ale administrației de stat, unii lucrători să ia măsuri abuzive sau eronate, care pot afecta interesele cetățenilor. De aceea, democrația noastră de stat ia măsuri de prevenire a unor asemenea acte ilegale, iar a- tunci cînd acestea au avut totuși loc, de reparare a lor. Este concludentă în acest sens legea adoptată de Marea Adunare Națională, în sesiunea sa din iulie a.c., care prevede judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămați în drepturile lor prin acte administrative ilegale.Legalitatea socialistă creează un climat de siguranță și stabilitate în raporturile sociale fiihd un atribut esențial al democrației socialiste.

i

Desen de Iulian OLARIU

Democrația econo
mică m

A

acțiune
Ing. AUREL TEODORU, 

director general ai Combinatului 
chimic Borzești :co- 

re-
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Perfecționarea ca
drului instituțional și 
stimularea inițiativei
locale

Dr.

Următorul interlocutor adaugă : Democrația presupune un cadru instituțional, iar dezvoltarea ei se află într-o strînsă interdependență cu perfecționarea acestui cadru. De aceea cred că este o legătură logică, organică, între măsurile adoptate la Conferința Națională a partidului pe linia dezvoltării vieții noastre democratice și cele privind organizarea mai rațională a activității administrației de stat, — practic de sus și pînă jos. Lărgirea activității legislative a Marii Adunări Naționale, creșterea roiului deputaților și al comisiilor permanente, introducerea sesiunilor deschise, de durată, perfecționarea activității Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, reprezintă măsuri ce au ca factor comun accentuarea democratismului vieții noastre de stat. Același este și sensul măsurilor privind îmbunătățirea activității ministerelor și a celorlalte organe centrale, lichidarea verigilor intermediare, a paralelismelor de funcții și atribuții, — care vor duce la „apropierea" considerabilă a cetățeanului de organele centrale ale administrației de stat.Semnificația democratică a per-

ALEXANDRU NEGOIȚĂ,
prodecan

Facultății de 
țțfecționării României conținutul care se conferă riale de bază comuna și orașul, în cadrul reorganizării administrativ- teritoriale. în prezent în toată țara, la sate și orașe, au crescut experiența, maturitatea și competența cadrelor locale, capacitatea lor de a soluționa corect variatele probleme ale organizării și coordonării vieții economice și social-culturale locale. Noua organizare a administrației de stat permite o afirmare pe planuri largi a inițiativei locale. Aș spune că atît prin politica de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, cu alte cuvinte prin investiții materiale, dar și prin investiția în inițiativa și responsabilitatea locală va rezulta convergent o maro forță dinamică de progres.Condiționarea reciprocă a măsurilor pe linia îmbunătățirii activității administrației de stat cu cele vizînd adîncirea democratismului socialist se subsumează astfel, firesc, procesului amplu de modernizare și progres, caracteristic întregii vieți economice, politice și sociale a României.

drept București radministrației de stat a socialiste își întregește prin competența sporiiă unităților terito-

minune" prea mărită de Sofocle în Antigona, a fost insă socotit în toate civilizațiile anterioare timpului nostru ca un simplu mijloc pentru satisfacerea dorinței de putere a cîtorva privilegiați. în acest oadru, evenimentele vieții istorice se reduc la lupta omului pentru emancipare și obținerea libertății, pe plan social și moral. Evoluția umanității ne apare ca un proces de neîncetată umanizare, avînd drept țintă o dezvoltare a personalității, în plenitudinea tuturor aptitudinilor umane.A. T. — Desigur, democratismul este nemijlocit implicat în toate prefacerile înnoitoare pe care le trăiește omul din plin în societate, iar factorul hotărîtor în toate aceste prefaceri este omul. Perfecționarea democratismului socialist în țara noastră înseamnă tocmai îmbunătățirea sistemului organizatoric instituțional, dar nu ca scop în sine ci ca premlză necesară pentru afirmarea creatoare a omului ca personalitate. O nouă tipologie umană, realizarea esenței umane în existența socială concretă, presupun transformarea condiției posibile și ideale în condiția reală, prefacerea lumii umane Intr-o lume a libertății.I. B. — Aveți dreptate. Dezvoltarea personalității, săvîrșită prin parcurgerea a numeroase trepte, reprezentate prin epocile trecutului, ajunge la împlinire în societatea socialistă. După cum atestă și realitățile din țara noastră, numai structura vieții socialiste reintegrează pe om drepturilor sale specific umane, oferindu-i mijloacele complete ale dezvoltării sale personale. Societatea socialistă sprijină și stimulează creșterea personalității.A. T. — Ceea ce este caracteristic pentru omul societății noastre este că nu receptează pasiv binefacerile democrației. El intervine activ — exprimînd prin acest termen întregul proces tumultuos de participare a maselor largi la construcția socialistă — și își desfășoară toate valențele pentru a accelera dezvoltarea socială, conștient că în acest fel se creează tocmai condiții optime pentru manifestarea capacităților sale.I. B. — Mă gîndesc, în legătură cu aceasta, la cite nu mi-a fost dat să citesc și să aud în trecut despre „strivirea" personalității omului în socialism, despre „dezumanizarea" lui, despre topirea individualităților într-o masă de contururi cenușie și amorfă. Cînd ne întîlnim azi cu asemenea aserțiuni, ele ni se par mai degrabă rizibile decît demne de indignare, într-atît s-au dezavuat în oglinda faptelor. Aș invita pe vreunul din autorii unor astfel de a- serțiuni spre a le arăta cîteva realități ale societății românești, deși trebuie să mărturisesc că mi-ar fi greu să mă decid la ce să mă opresc : la muncitorul de ieri devenit azi strălucit inginer, cu pătrunzătoare gîndire tehnică, la țăranul capabil să fie un interlocutor competent pentru orice agronom, la feciorul de muncitor sau țăran pe care-1 întîlnești studiind structura și energia atomului sau tainele materiei vii, valo- rificîndu-și talentul ca pictor, literat sau compozitor ? ansamblu viața pectul cel mai trăsăturilor și sonalității, acearescență de talente și acte de creație, care, reliefînd personalitatea distinctă a fiecăruia, se contopeso în marea creație colectivă a progresului social.A. omul mai riei,subiectul ei, dar și obiectul care converg toate progresele. Este ceea ce se vădește din plin în întreaga noastră viață politică și socială. Tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește pe linia creării unul cadru mai bun de manifestare a inițiativei oamenilor muncii pe linia lărgirii dreptului de decizie, a participării mai active și mai directe a maselor la conducerea tuturor proceselor vieții sociale, are în vedere creșterea rolului ce revine factorului capital al dezvoltării societății --factorul om. Aceasta conferă, după părerea mea, cea mai înaltă valoare etică și umanistă a democrației socialiste.I. B. — în ultimii douăzeci de ani istoria noastră națională a săvîrșit o mutație de structură. Ca rezultat, România se situează astăzi în contextul evoluției umane, printre țările deschizătoare de drumuri în marea devenire istorică, ce urmărește împlinirea Omului. Aceasta este în binele poporului român și spre legitima lui mîndrie.

Opinia publică preia 
funcții educative ale
statului

IRINA TOMESCU,
vicepreședinte

al Tribunalului Capitalei :

La cele de mai sus, o completare :— S-a arătat că societatea noastră, tocmai pentru a asigura democratismul orinduirii de stat, are obligația de a combate orice manifestări cu caracter antisocial. După părerea mea este însă important de subliniat ca deosebit de semnificativ că însăși societatea preia, în mod direct și într-o măsură tot mai largă, sarcini de supraveghere a legalității, funcții cu caracter educativ ale statului. Creșterea continuă a rolului opiniei publice In viața socială a României își găsește o vie expresie în crearea unor asemenea forme obștești de influențare și control cum sînt consiliile de judecată din întreprinderi și instituții, comisiile de împăciuire ce funcționează pe lîngă sfaturile populare, comisiile pentru soluționarea litigiilor de muncă, echipele de control obștesc, ce își desfășoară activitatea în domeniul comerțului, sanitar etc.Aș vrea să arăt că. prin profilul muncii mele, am putut constata deseori contribuția pozitivă, reală și

eficientă a acestora la educarea cetățenilor în spiritul respectului față de regulile de conviețuire socialistă. In cîte și cîte cazuri factorul conștiință socială, reprezentat de o adunare obștească, de un tribunal tovărășesc, nedispunînd de nici un instrument coercitiv, a reușit, prin forța opiniei publice înaintate, prin cuvîntui drept, prin dojana severă și prin sfatul plin de omenie să corijeze abateri, să prevină pași rătăciți. Este, cred, edificator12 000 trecut,lor de împăciuire de pe lîngă sfaturile populare din Capitală, s-au rezolvat, prin stingerea lor, peste 8 500 de cazuri. în primul semestru al acestui an, proporția plîngerilor soluționate prin împăcarea părților este și mai mare, ea ajungînd la 82 la sutăCred acestor științeiele însele, socialiste a oamenilor muncii.

— Vi aflațl la pupitrul de 
mandă al uneia dintre marile 
torte ale industriei chimice româ
nești. Avefi. astfel, posibilitatea de 
a urmări „pe viu" efectele demo
cratismului economic în acțiune. 
Vreți să ne arătafi cîteva aspecte 
ale acestora 1— S-a spus înainte, pe bună dreptate, că democrația politică se îmbină strîns cu cea economică. Nu as vrea să mai insist asupra bazelor materiale ale acesteia — și anume stăpînirea de către oamenii muncii a mijloacelor de producție ca și a rezultatelor muncii lor — și nici asupra bazelor ei spirituale — și anume conștiința că tot ceea ce realizează este în folosul nimănui altcuiva decît al lor propriu.Pe aceste premise funciare s-au dezvoltat nu numai uriașul elan constructiv. înalta responsabilitate și voință de autodepășire în realizarea sarcinilor de producție, și multiplele forme de spiritului de inițiativă, a rezerve de ingeniozitate torilor. tehnicienilor.

a ansamblului de măsuri adop- de recenta Conferință Naționa- partiduiui. Deosebit de impor- este faptul că paralel cu per-

muncitori, toate planu- bază a acti- întreprinde-

că dintre cele aproape de cereri adresate, anul spre soluționare comisii-

din acțiunile deschise, că importanța și eficiența forme de influențare a con- cetățenești reflectă, prin dezvoltarea conștiinței

dar afirmare a nesecatelor ale munci- inginerilor.acea prodigioasă căutare pentru ameliorarea continuă a activității productive, pentru găsirea celor mai eficiente soluții.Hotărîrile Congresului al IX-lea, suita de măsuri adînc novatoare luate de partidul nostru în perioada care a ' primat si mai du-mă propria aminti că la începutul acestui an ne-au revenit prin planul de stat sarcini de o complexitate sporită, în combinat se puteau auzi discuții în care se exprimau îndoieli și îngrijorare cu privire la posibilitățile de a le realiza. Dar au avut loc adunările de dezbatere a cifrelor de plan pe instalații, secții, uzine.

trecut de la Congres au im- democrației economice un puternic dinamism. Oprin- la un singur exemplu din sferă de activitate. voi

în 11 luni ale anului în curs, s-au obținut peste plan produse chimice de aproape 13 milioane de lei.în optica efectelor sociale ale democrației economice poate fi apreciată și mai bine uriașa însemnătate tate lă a tantfecționările aduse mecanismului de conducere și planificare a economiei naționale, cu folosirea mai e- ficientă a pîrghiilor economice, a- ceste măsuri asigură atît îmbunătățirea conducerii centralizate a economiei, cît și dezvoltarea largă a inițiativei maselor de tehnicieni, ingineri pe rile, pînă la veriga de vității productive — rea.Acesta este sensul acordării dș atribuții mai largi întreprinderilor in organizarea și dirijarea activității lor, lărgirii mobilității și autonomiei lor funcționale, al eliminării verigilor intermediare în activitatea de conducere.Totodată, prin atributele mai largi pe care le capătă adunarea generală a salariaților, aceștia vor a- vea un cuvînt greu de spus în toate problemele importante privind organizarea și desfășurarea activității întreprinderii.Toate aceste măsuri vor întări a- plicarea democratismului în întreprinderile industriale, vor crea clasei muncitoare un clmp și mal vast de manifestare a inițiativei si priceperii sale. Adîncirea democratismului în domeniul economiei va conferi, astfel, deciziilor economice un spor substanțial de consistență și eficiență socială, izvorit din participarea activă a masei creatorilor de bunuri materiale la conducerea efectivă a producției.

0 latură esențială a 
democrației socialis
te—conducerea co-
festivă

Conf. univ.
CONSTANTIN POPOVICI, 

decanul Facultății de filozofie și științe 
politice a Academiei de științe social- 

politice „Ștefan Gheorghiu" :

— Vedeți o relație trtre 
tarta democrației socialiste 
noastră și aplicarea tot mai 
principiului conducerii colective ?— în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, principiul muncii colective a fost definit ca „una din sursele cele mai importante ale democratismului activității partidului, statului și organizațiilor obștești".Necesitatea aplicării acestui principiu este demonstrată cu prisosință de realitățile vieții și apare cu atit mai pregnantă în stadiul actual, cînd activitatea de conducere a venit extrem de complexă toate sectoarele. Intr-adevăr, cît s-au format mai multe dre, cu cît ele au acumulat multă experiență — cu atît s-a reliefat mai pregnant adevărul că un singur conducător, oricît ar fi el de capabil și priceput, nu poate fi atotștiutor, că numai prin „reunirea" mai multor minți, a experienței și înțelepciunii colective, se poate asigura o examinare a problemelor mai profundă și mai multilaterală.Măsurile adoptate de Conferința Națională, instituind o serie de forme noi ale conducerii colective, cum

dezvol- 
în tara 
largă a

de- în cu carnal

sînt comitetele de direcție în întreprinderi, consiliile de administrație în centralele Industriale, consiliile ministerelor, conduc la aplicarea cu consecvență a acestui principiu in activitatea tuturor organelor de partid și de stat, practic în toate sferele vieții sociale.Incontestabil, în esența ei conducerea colectivă este o formă democratică de conducere. Dar pentru ca ea să se poată manifesta ca atare, este totodată necesar ca în cadrul fiecărui organ de conducere colectivă să se asigure terenul și climatul unei exprimări deschise a punctelor bere de vedere, al unei confruntări a ideilor, formă colectivă de conducere în care schimbul de opinii nu s-ar desfășura normal, ar rămîne inertă, ineficientă. De aceea, o dată cu statornicirea acestor forme, mi se pare foarte important de subliniat și necesitatea înrădăcinării în cadrul lor a unui spirit democratic, de respectare a dreptului fiecăruia de a-și exprima părerea proprie, chiar dacă este în divergență cu a altora.Aplicarea principiului muncii colective se traduce printr-un produs deosebit de prețios pentru societate : concentratul de inteligentă.

li- 
o

Privind in noastră socială, as- izbitor e bogăția manifestărilor per- extraordinară eflo-

I
I

T. — Socialismul a ridicat în țara noastră pe cel înalt piedestal al isto- a făcut din el nu numai spre

Anchetă realizată de:

Al. POPESCU, Gheor- 
ghe ZAMFIR, Radu 
CONSTANTINESCU
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în conștiința
9 9lumiicontemporane

Ia două decenii de la proclamarea Republi
cii, România socialistă, matură și entuziastă, 
pășește rapid pe treptele progresului și civili
zației, Împlinind idealurile poporului nos
tru. In aceste două decenii de muncă in
tensă, țața tării s-a schimbat radical. S-au 
dezvoltat torțele de producție; s-au înălțat 
orașe, uzine, școli, edliicii social-culturale. S-a 
deschis un imens rezervor de energii omenești. 
[Aceste realizări devin tot mai larg cunoscute 
peste hotare, adăugind la zestrea țării un 
prestigiu binemeritat. Este, de asemenea, 
notorie politica internațională a Romăniei 
consacrată cauzei socialismului, luptei pen
tru pacea și securitatea popoarelor.

Vizitatorii Romăniei — personalități politice 
tau oameni de știință, oameni de cultură, zia
riști sau simpli turiști — dau o înaltă apreciere 
realizărilor poporului romăn, eforturilor lui 
pentru ridicarea țării pe noi culmi ale civili
zației, politicii externe a României socialiste 
îndreptate spre statornicirea unor relații de 
colaborare și cooperare între state și popoare, 
spre apărarea păcii și securității internațio- 

j nale, zădărnicirea acțiunilor agresive ale im- 
" perialismului, întăptuirea aspirațiilor popoa

relor spre democrație și progres social.
Personalități de peste hotare, publiciști care 

ne-au vizitat țara au împărtășit ziarului nos
tru impresiile for despre Romania, impresii 
pe care le publicăm în pagina de țață.

U THANT,
secretar general al O.N.U.

RESPECTUL COMUNITĂȚII 

INTERNAȚIONALE PENTRU 
POLITICA DV. DE PACECu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii Socialiste România, sînt deoseoit de fericit să exprim cele mai sincere felicitări poporului român.România este membră a O.N.U. începînd din 1955 și și-a cîștigat din ce în ce mai mult respectul comunității internaționale datorită sprijinului pe care l-a acordat principiilor Cartel O.N.U. și preocupării sale active pentru causa păcii.L.. Recunoașterea acestui

Giancarlo PAJETTA,
membru al Biroului Politic 

și al Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian

SUCCESELE POPORULUI
ROMĂN INSUFLĂ ITALIE

NILOR ÎNCREDERE ÎN

IDEALUL SOCIALISMULUIProclamarea Republicii în România, afirmarea forțelor populare, voința lor exprimată deschis de a merge spre socialism, des- chizînd o nouă epocă în calea României, constituiau și un semn de încredere și de speranță pentru muncitorii și democrații din tara noastră.De altfel, tot așa fusese, la 23 August 1944, cînd abolirea dictaturii militare- fasciste și trecerea armatei și poporului român alături de Uniunea Sovietică, alături de aliati și de mișcările de eliberare antifasciste, avuseseră drept rezultat o nouă încredere și speranță a partizanilor italieni și a populației din regiunile deja eliberate, dar încă neîncrezătoare în victoria finală a războiului împotriva rămășițelor fasciste șl a regimului hitle- rist.La 20 de ani de la proclamarea Republicii în România. dezvoltarea impetuoasă a economiei sale, profundele schimbări din viața sa socială, afirmarea ta ca țară iubitoare de pace
Marin GRAȘNOV, 

ministrul construcțiilor 
din R. P. Bulgaria

COLABORAREA PRIETE
NEASCĂ ROMÂNO-BUL
GARĂ SLUJEȘTE AMBELOR
ȚĂRIPoporul bulgar, care a întîmpinat cu entuziasm proclamarea României vecine ca republică, urmărește cu același sentiment fiecare pas al dezvoltării ei ca țară socialistă, se bucură de pe urma tuturor suc

fapt s-a produs prin hotă- rîrea Adunării Generale a O.N.U. de a-1 alege pe distinsul ministru de externe al României pentru a prezida dezbaterile celei de-a 22-a sesiuni.îmi permit, așadar, să exprim urarea ca Republica Socialistă România să continue, în anii viitori, sa realizeze o și mai mare prosperitate, o șl mai mare dezvoltare și progres și, datorită calităților excepționale ale poporului său, să promoveze cauza înțelegerii popoarelor lumii.

îndeamnă la considerații ce depășesc felicitările formale.Astăzi, cînd relațiile dintre cele două țări s-au intensificat și par a se îmbunătăți de la an la an. italienii au dovada concretă, am putea spune mai apropiată, că încrederea în posibilitatea de construire a unei societăți socialiste nu era un vis utopic. In același timp, cel care cred că pacea este un bun suprem și că colaborarea între popoare este o necesitate indispensabilă a acestei epoci — și aceștia constituie, desigur, marea majoritate a poporului nostru — privesc cu admirație realizările prietenilor români de-a lungul acestor două decenii și le privesc nu ca niște spectatori îndepărtat!, ci ca bărbați și femei care s-ar vrea asociat! în opera de construire a unei umanități noi. Această conștiință si voință le am desigur și eu. în calitate de vechi comunist. care știe că internaționalismul și unitatea sînt pîrghiile esențiale ale îndeplinirii acestei opere.

ceselor realizate de ea pe tărîm economic, social, cultural.Grație strînselor legături dintre țările și popoarele noastre, constructorii din Bulgaria și România au stabilit o colaborare trai

nică ; ea a început o dată cu construirea podului de peste Dunăre și își găsește, în continuare, expresia în întîlniri și schimburi de experiență pozitivă.De pe urma vizitelor făcute în România, delegațiile noastre din domeniul construcțiilor au cules impresii ample. Cifrele planurilor anuale și cincinale românești își găsesc o întruchipare în uriașe uzine ale chimiei șl metalurgiei, construcțiilor de mașini, ale industriei materialelor de construcții, ridicate în anii puterii populare. Impunător este tabloul întreprinderilor industriale și al noilor cartiere de locuințe construite la orașe. Vizitatorul capătă impresia că întreaga țară a devenit un șantier.România este cunoscută ca o țară europeană bogată în resurse naturale, de materii prime — țiței, material lemnos, cărbune, minereu de fier, sare și altele. Mulți ani aceste bogății au zăcut sub pămînt, pînă ce, în cele din urmă, poporul român, devenit liber, sub conducerea Partidului Comunist Român, le-a descoperit și le-a pus la dispoziția omului, pentru binele său. Aceasta este o realitate vie ce deschide o perspectivă trainică.Creșterea rapidă a forțelor de producție este însoțită de dezvoltarea construcțiilor și a industriei materialelor de construcție, ca ramuri ce preced celelalte ramuri ale producției materiale și creează o bază pentru dezvoltarea lor. Și aici se vede politica justă a Partidului Comunist Român de a se crea și în acest domeniu o bază de producție proprie, în vederea dezvoltării multilaterale a țării.Noi examinăm continuu această experiență în construcții și o aplicăm pe scară largă la noi. Relațiile noastre prietenești și studierea reciprocă a experienței în domeniul construcțiilor s-au transformat, în ultimul an, într-o cooperare apropiată și multilaterală. Avem în vedere cercetări științifice comune, introducerea de noi tehnologii, perfecționarea producției de materiale de construcții, producția și cooperarea, mecanizarea construcțiilor și altele.
Franz MUHRI,
președintele Partidului 
Lomunist din Austria

ÎNTRE PARTIDELE NOAS

TRE-RELAȚII SINCERE, 
FRĂȚEȘTI, INTERNAȚIO

NALISTE CARE CONTRI

BUIE LA UNITATEA MIȘ

CĂRII COMUNISTE
în cei 20 de ani care au trecut de la proclamarea Republicii, România a parcurs un drum nu ușor, dar în schimb bogat în succese. Astăzi, Republica Socialistă România este nu numai un important membru al familiei popoarelor socialiste, dar politica ei are greutate și în lumea capitalistă.Poziția importantă pe care Republica Socialistă România o ocupă în viața internațională constituie rezultatul unei lupte perseverente și grele împotriva înapoierii și sărăciei pe care le-a lăsat moștenire regimul capitalist,o-moșieresc din trecut, In condițiile că

Sîntem convinși că a- ceastă colaborare va continua și în viitor ; ea este avantajoasă ambelor țări, cărora le va aduce o mare contribuție la accelerarea și dezvoltarea pe mai departe a progresului tehnic în domeniul construcțiilor șl industriei materialelor de construcții.Constructorilor români le urez noi și tot mai multe succese în îndeplinirea nobilei lor sarcini, în cadrul construcției bazei materiale a societății socialiste și comuniste în România.

ruia un pumn de profitori s-au bucurat de bogății fabuloase, în timp ce țăranii, în marea lor majoritate, trăiau în sărăcia cea mai cruntă, muncitorimea — în lipsuri, o mare parte a intelectualității — într-o insuportabilă lipsă de libertate. Astăzi poate fi auzit deseori argumentul că dinamica extraordinară a dezvoltării economice a României poate fi explicată prin marile bogății naturale ale tării. Aceste bogății existau însă și în trecut, dar abia în condițiile socialismului, de cînd ia conducerea țării se află Partidul Comunist Român,

Desen de C. PlUUȚAele au devenit baza ascensiunii poporului român. In recentele hotărîri ale Conferinței naționale a Partidului Comunist Român au fost indicate căi noi și originale peptru desăvîrșirea construcției socialismului, dezvoltarea rapidă în continuare a economiei țării și pentru a se face un important pas înainte în desfășurarea democrației socialiste. Aceasta constituie, concomitent, o importantă contribuție la întărirea și consolidarea prestigiului și forței socialismului în lume.Noi, comuniștii austrieci, salutăm faptul că între Republica Socialistă România și Republica Austriacă relațiile economice, culturale, precum și cele politice, se dezvoltă favorabil. Aceste relații se fundamentează pe principiile coexistenței pașnice între state cu orîn- duiri sociale diferite ; ele stau în slujba întăririi păcii și securității în Europa, contribuind la o colaborare mai strînsă în regiunea bazinului dunărean, avantajoasă pentru toate părțile participante.Noi, comuniștii austrieci, salutăm faptul că, în ultimii ani, între cele două partide ale noastre bunele relații prietenești s-au dezvoltat în continuare, ceea ce și-a găsit o expresie grăitoare și în schimbul de delegații de partid, precum și în alte forme. In acest fel au fost adîncite și ridicate pe o treaptă calitativ superioară schimbul tovărășesc de păreri, studierea reciprocă a experienței, informarea multilaterală. Relațiile dintre cele două partide ale noastre sînt caracterizate prin sinceritate, spiritul internaționalismului proletar șl respectarea principiilor autonomiei și egalității în drepturi, precum și ale neamestecului în treburile interne ale celuilalt partid. Noi vedem în dezvoltarea unor asemenea relații și o contribuție importantă la făurirea și consolidarea unității mișcării comuniste mondiale.Urăm partidului frățesc român și tuturor oamenilor muncii din România noi și mari progrese și succese In construcția socialismului.

Guy MOLLET,
secretar general

al Partidului Socialist (S.F.I.O.), 
vicepreședinte al Federației stîngîi 
democratice și socialiste din Franța

0 POLITICĂ EXTERNĂ 
LARG DESCHISĂ ASUPRA 
LUMIIIn luna mai, România își sărbătorea cea de-a 90-a a- niversare a independenței sale de stat. Astăzi, am prilejul să salut, prin ziarul dv„ cea de-a 20-a aniversare a proclamării Republicii. care a înlocuit monarhia. la 30 decembrie 1947.O vizită foarte recentă pe care am făcut-o cu o delegație a partidului meu ne-a permis să apreciem eforturile națiunii române moderne, atît pe plan economic intern, cît și pe planul politicii externe.Noi ne-am aflat în fata unei națiuni noi, familiară nouă cu tradițiile ei latine, și însuflețită de o viată senină și pașnică, îndeosebi cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai — sărbătoare ce

Ha HOA și Truong THI,
publiciști nord-vietnamezi

AM GĂSIT ÎN ROMÂNIA 

UN SENTIMENT DE ADÎN- 
CĂ SOLIDARITATEIn România, pe cînd ne aflam la București. în Moldova, în Transilvania sau traversînd pitoreștile văi ale Jiului și Oltului, pretutindeni am fost întîmpinați de o activitate de construcție animată și entuziastă. România este un imens șantier și am văzut cum frații români își construiesc tara.Inginerii și muncitorii de la hidrocentrala „Gheor- 

s-a desfășurat în fața noastră, pe temele muncii, sportului, tinereții și bucuriei.Prin contactul cu acești oameni ai muncii și cu cadrele lor. noi am putut măsura importanta dezvoltării economice — al cărei ritm de creștere este unul din cele mai puternice actualmente în Europa — și voința de a îmbunătăți nivelul de trai al tuturor. în- trucît propriile noastre preocupări sînt și ele orientate spre viitor, noi am fost sensibili la inițiativele unei politici externe originale si curajoase, larg deschise a- supra lumii, și pe care noi o salutăm, deoarece ea ni se pare capabilă să favorizeze toate eforturile în sensul destinderii și al păcii.

ghiu-Dej" de pe Argeș ne-au împărtășit mîndria lor de a participa la această construcție. Am văzut aici cum zeci de mii de oameni au luptat împotriva șuvoaielor de ape subterane. cu stîncile aspre, au săpat și evacuat mari cantități de pămînt. Barajul a fost construit cu multă grijă și se aseamănă cu o operă de artă.Ritmul înalt al construc

ției industriale l-am întîl- nit pretutindeni în drumul nostru ; pretutindeni se produc schimbări. Ne-am dat seama că în marile u- zine constructoare de mașini aplicarea tehnicii a- vansate a fost și este preocuparea principală.Ne-a impresionat profund spiritul de solidaritate frățească a poporului român față de lupta poporului nostru. Muncitorii, țăranii cooperatori, intelectualii din București și din celelalte regiuni pe care le-am vizitat și-au exprimat în mod unanim sentimentele călduroase și adeziunea totală la lupta eroică a poporului nostru împotriva agresorilor nord- americani. Muncitorii și inginerii de la uzina mecanică „23 August" produc și echipament pentru fabricile de ciment din Hai- fong, venind astfel în sprijinul luptei poporului vietnamez. La Universitatea din Iași profesorii si cadrele didactice sprijină și ajută din toată inima Vietnamul, ocupîndu-se zilnic cu multă grijă de studefiții
Rene MAHEU, 

director general al UNESCO

ROMÂNIA ABORDEAZĂ 
CU EFICIENȚĂ MARILE 
SARCINI ALE PROGRE
SULUIAm avut în două rîndurl plăcerea de a vizita România. Din aceste vizite, pe cît de agreabile, pe atît de interesante, care regret doar că au fost prea scurte, am adus cu mine amintirea unei țări ce abordează cu curaj și eficacitate marile sarcini ale dezvoltării sale economice și sociale. Dacă, asemenea tuturor călătorilor, am fost sensibil la frumusețea peisajelor, ceea cc m-a impresionat cel mai mult sînt priceperea și ho- tărîrea cu care poporul român se consacră construirii unei vieți noi.Inițiativele românești pentru promovarea și întărirea cooperării europene, rezultatele obținute prin cooperarea balcanică în domeniul educației, științei șl culturii, participarea unor eminente personalități ro

Buichi SASAKI, 
membru al comitetului editorial 
al ziarului „Akahata" (Japonia)..

UN EXEMPLU ÎNAINTAT
ÎN CONSTRUCȚIA SO
CIALISTĂAm amintiri vii despre frumosul oraș București, despre cîmpiile Moldovei, despre platoul Transilvaniei, șesul Valahiei, fluviul Dunărea, portul Constanta, despre ospitalitatea cordială și frățească manifestată fată de mine de prietenii și tovarășii români. Mi-au rămas în minte si celulele mici și întunecoase de la muzeul Dof- tana. Pe ușa uneia am citit numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, iar pe a alteia numele lui Gheor- ghe Gheorghiu-Dej, precum și numele altor tovarăși. Citindu-le, n-am putut să nu mă gîndesc la importanta faptului că multi tovarăși care acum conduc partidul și statul român au luptat acolo, pe pămîntul lor natal, legați și încrezători în viitorul poporului României.Din zilele vechiului imperiu roman. România a fost adesea invadată și a 

Bruno PITTERMANN,
președintele grupului parlamentar 
al Partidului Socialist Austriac

PARTENER PREȚIOS
ÎN COLABORAREA ECO
NOMICĂCu ocazia vizitei mele în România am fost profund impresionat de efortul constructiv depus de poporul român. Cunosc foarte binefaptul că ridicarea unei e- conomii agrare înapoiate la nivelul unei agriculturi moderne, avînd la bază tehnica zilelor noastre, și construirea unor mari complexe industriale, au cerut poporului român sacrificii, spirit de pionierat și inventivitate. Mi-am dat totodată seama că româniidepun serioase eforturi pentru a realiza o producție și mai înaltă atît în a- gricultură cît și în industrie, pe baza folosirii eficiente a resurselor naturale ale țării, a talentului și îndemînării poporului român. Pe baza unei economii puternic dezvoltate. Republica Socialistă Română va deveni un partener și mai prețios în colaborarea economică între țările continentului european.România și Austria nu 

vietnamezi sosiți aici să-șl continue studiile. Viața șl studiul acestora în România sînt la fel de confortabile și de plăcute ca în sînul familiei din țara lor. întîlnirile frățești de-a lungul a mai bine de o luni petrecută în această bogată și frumoasă țară, ne-au lăsat în inimă sentimente de prietenie călduroasă, sentimente ce leagă pentru totdeauna popoarele celor două țări. Lupta plină de greutăți șl de sacrificii dar glorioasă, dedicată independentei, libertății și socialismului constituie izvorul profundei simpatii și al sprijinului total acordat de partidul comunist, guvernul și poporul român luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii Statelor Unite, pentru eliberarea națională. Sîntem deosebit de îndatorați pentru sprijinul și a- jutorul acordate de partidul, guvernul și poporul român și îl considerăm ca o prețioasă încurajare în lupta hotărîtă a poporului vietna- • mez împotriva agresorilor.

mânești la lucrările Consiliului Executiv și ale altor organe și reuniuni ala UNESCO, activitatea desfășurată de către Comisia națională română sînt tot atîtea mărturii ale atașamentului pe care România îl manifestă față de idealurile de cooperare internațională și de pace.Sînt, de asemenea, deosebit de bucuros de a vedea strîngîndu-se tot mal mult, în fiecare an, legăturile de colaborare rc ii*, că ce s-au stabilit î ca România și UNESCO., Cu prilejul celei de-a Xi/ a- niversări a Republic' Socialiste România, mă t„cur de ocazia ce mi s-a oferit de a exprima aci urările pe care le adresez din toată inima pentru prosperitatea și fericirea poporului român.

suferit intervenții din , fără în afacerile ei intern" Iată de ce, cred eu, pop' român a păstrat o - nică tradiție de pa* și libertate naționala, litățile istorice nu pot ciodată separ; • de 1 că mulți revoluționari închisoarea Doftana parte - um din avan^ard. car promovează cu succes ’u'.itica de independentă a țării.La Negru Vodă m-am convins că problema minorităților naționale a fost definitiv rezolvată, ca și în întreaga țară, ceea ce m-a impresionat foarte mult.Cu ritmul ei de creștere anuală, industria României este unul dintre cele mai înaintate exemple în con-: strucția socialismului.Cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Republicii dv., transmit oamenilor muncit ' din România cele mai bune urări de noi succese în opera socialistă pe care o făuriți.

sînt propriu-zls vecini geografici, dar sînt legate prin marea arteră comercială internațională, Dunărea. Popoarele noastre au obiceiuri comune, ambele popoare știu că viitorul lor 'i fericit depinde de intensitatea efortului lor pentru progres, de contribuția lor la menținerea păcii în lume. Popoarele noastre nu au pretenții la dominație, ele doresc să trăiască în pace cu alte state. Guvernul și parlamentul României și-au orientat politica întotdeauna spre realizarea unui viitor fericit poporului român și au adus contribuții prețioase la asigurarea păcii în lume. Alegerea ministrului de externe al României în funcția de președinte al Adunării Generale a Națiunilor U- nite demonstrează aprecierea deosebită de care se bucură această politică atît în rîndul celor care împărtășesc aceleași opinii, cît șl din partea tuturor popoarelor iubitoare de pace. u
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Solemnitatea inmînării mor ordine
aie Republicii Socialiste România

Întoarcerea In capitală
A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE

(Urmaro din pag. I)Ion Chlrescu, compozitor ; Mariu» Bunescu, pictor, ai Imre Horvath, scriitor.Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a II-a tovarășului Gheorghe Stere.Ordinul „23 August" clasa a II-a tovarășilor : Sanda Rangheț, secretar al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii; Victor Brătfălea- nu și Eugenia Rădăceanu, vechi activiști ai mișcării muncitorești. Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a III-a tovarășilor : Iulius Neizer, Zaharia Nistor, Petre Paleacu și Anghel Petrescu — vechi activiști ai mișcării muncitorești.Ordinul „23 August" clasa a III-a tovarășilor : Gheorghe Hro- matka și Nicolae Bărbulescu — vechi activiști ai mișcării muncitorești.Ordinul „Apărarea Patriei" cla
sa a III-a tovarășilor : Grigore Bă- lășoiu, muncitor la întreprinderea „Butoiul", Frida Schmidt și Simca- Bernard Tiulescu — vechi activiști ai mișcării muncitorești ; Leon Naș, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Anton Manea, vechi activist al mișcării muncitorești.Ordinul „Tudor Vladimirescu" lașa a III-a tovarășilor : Nicolae oicaru, vicepreședinte al Consiliu- i Securității Statului, și Aron aeșter, vechi activist al mișcării uncitorești.■rdinul „Steaua Republicii So- ste România" clasa a IV-a toilor : Ion Rîmbu, adjunct al trului economiei forestiere; o Miculescu, prim-vicepre.șe- al Consiliului Superior al Iturii ; Gheorghe Cazan, ad- ministrului comerțului in- iujor Ioniță, vicepreședinte tetului de Radiodifuziune dune ; Ion Popescu, Mihai rieseu, Ion Crăciun și*Ni- adjuncți ai ministrului șoare ; State Ciuhurezu, 1, Varvara Tiulescu și Zamfir — vechi activării muncitorești ; Ion «ctor-șef al revistei „Lu- •heorghe Dolgu, redactor- ■vistei „Viața Economică", Rausser, redactor-șef al .Probleme Economice".rdinul ,,23 August" clasa a IV-a irășilor- ion Boboc, Niculae oran, Oga Manole Pintilie și
Ședința jubiliară 

i Marii Adunări 
Naționale

'T,rmare din pag. I)
iu parte numeroși invitați, mim- 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu- 
conducători ai instituțiilor cen- si organizațiilor obștești, oa- ii muncii din întreprinderile 

"ituțiile bucureștene. repre- țj ' ri vieții științifice și cul- ț ,t;u’“rai< și ofițeri superiori. iii. ață șefi ai misiunilor 
“editați la București.

S aci. semenea. ziariști
S le lenți ai presei

respond
ătorii parti-

K ,osesc conduc. , -,is£enfd catului. Întreaga u‘-i,.,fnde. 
pină cu puternice și

, aplauze. x ,,
, Itja din dreapta incintei au i loctovarășii: Nicolae Ceaușescu, 

Q.eorghe Maurer, Gheorghe ,st<, Alexandru Bîrlădeanu, i odnaraș, Chivu Stoica, Ale- 
Drăghici, Paul Niculescu- 

lie Verdeț, Maxim Berghia- 
vrian Dănălache, Constantin 

Janos Fazekaș, Gheorghe 
:u, Leonte Răutu, Vasile

i din stingă se aflau num- 
siliului de Stat.
lintele Marii Adunări Na- 
tovarășul Ștefan Voitec, a 

ședința jubiliară.
pinat cu vii și îndelungi 
, a luat cuvîntul tovarășul 

aeorghe Maurer, membru al 
tetului Executiv, al Prezidiu- 

1ermanent al C.C. al P.C.R., 
.■ședințele Consiliului de Miniștri 
Republicii Socialiste România, 

re a prezentat Expunerea cu pri- 
.re la cea de-a XX-a aniversare 
proclamării Republicii.
Deputății Marii Adunări Națio

nale și invitații la sesiunea jubi
lară au subliniat expunerea în re- 
ietate rinduri cu aplauze puterni- 
e. La sfîrșit, minute în șir asisten- 
a a aplaudat îndelung pentru 
cumpa noastră patrie, Republica 
'ocialistă România, pentru Partidul 
lomunist Român, conducătorul i organizatorul tuturor victoriilor 
toastre, pentru unitatea țărilor so- 
ialiste și coeziunea partidelor co
muniste și muncitorești, pentru 
oace intre popoare.

încheind lucrările sesiunii, pre- 
dintele Marii Adunări Naționale, 
varășul Ștefan Voitec, a spus : „Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
le Biroului Marii Adunări Na
tale, să vă adresez cele mai căl
case felicitări cu prilejul ani- 
tării Republicii, iar pentru noul ă vă urez sănătate, fericire și 
succese în activitatea dv., dă- 

înfloririi continue a scumpei 
? patrii. Republica Socialistă 'a.

închisă cea de-a S-a se- arii Adunări Naționale".
★

edinței jubiliare a Ma- 
Naționale consacrate Y-a aniversări a pro- 
iblicii au fost trans- 
rile noastre de radio 

(Agerpres) 

Melania Nitola Pop — vechi activiști ai miicării muncitorești.Ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa a IVa tovarășilor : Victor Bolojan, /lexandru Ionescu și Gheorghe Ibbre, adjuncți de șef de •ecție la C.C. al P.C.R.; Gheorghe Moldovan, p-im-adjunct de șef de secție la CC. al P.C.R. ; Stelian Staicu și Dimitru Constantinescu — adjuncți ii ministrului afacerilor Interne; Tnian Ionescu, vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune )i Televiziune; Ilie Alexe și Jen Ilie — vicepreședinți ai UCECOI; Neculai Popa, adjunct al mnistrului industriei u- șoare, și lor Mărgineanu, redactor- șef al ziarvui „România Liberă".în baza aeluiași Decret al Con- •iliului de Stat au fost conferite ordine și nedalii ale Republicii Socialiste Rmânia unui mare număr de tovrăși din toate regiunile țării.în numeli celor decorați au luat cuvîntul toarășii Sanda Rangheț și Ion Chirecu.Mulțumiri din inimă conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pntru înaltele distincții acordate, tcarășa Sanda Rangheț a spus i Noi activiștii, vechi membri de >artid, vedem în distincțiile acodate aprecierea activității depth în decursul anilor, cu abnegf t și devotament pentru cauza parti ui.Cea de-a zri-a aniversare a proclamării Repolicii găsește partidul și țara angrnați într-o complexă și multiletetlă activitate în vederea ridicări economiei și societății noastre ocialiste pe o treaptă și mai înafi, pentru promovarea pe plan exmn a unei politici de pace șl înțlegene între popoare.Vom depne și de acum înainte toate efortvile, toată capacitatea noastră perru a ne aduce contribuția U apbarea în viață a acestei politici a prtidului nostru".„Sînt adîr impresionat de deosebita itenfe ce mi s-a dat prin acordaea c<ei mai înalte distincții în domniulcultural, ca urmare a strădui.țelo: pe care le-am depus neîntreupt .pre a ajuta și eu, cu modestie rele mijloace, la înfăptuirea jcruilor bune, frumoase și trainice în Folosul și spre înflorirea ptriel noastre dragi; Republica Scialitâ România, care-și sărbătoeete cu realizări strălucite cea de-aX.’-a aniversare, a spus Ion Chiri "uPermild-ni ca, în numele meu personal și al tuturor celor care au fos. decorați, să adresez cele mecalde mulțumiri partidului și gițrnului, dumneavoastră. tovarășeNicoiae Ceaușescu, care, împreunl cu devotații dumneavoastră Olaboratori, prin muncă neofțtâ, îndrumați cu adîn- că înț’elciune poporul nostru spre cul^e de mult visate și. spre fericirea® care o doriți tuturor.Vă asig-ăm, tovarășe președinte al Consiilui de Stat, că exemplul dumneavtstră îl vom urma cu toții și, rituri de cei mulți, cei ce lucrează 1 uzine și pe ogoare, noi, creatorii p toate domeniile artei, ne vom ?ădui să realizăm creații și mai bue, și mai valoroase pentru ca poprul nostru să crească și țara să îflorească"în înclierea solemnității, tovarășul Niciae Ceaușescu, președintele Condiului de Stat, și ceilalți conducăWi de partid și de stat s-au înreținut într-o atmosferă caldă, to'.irășească, cu cei decorați.(Agerpres)
■ ■■■■■(Urmare din pag. I)muncii poporului, datorită tuturor portelor creatoare ale tării. România a făc’iit A1 In acea vreme pași înainte, pe calea progresului, pe calea civilizației.De aceea, spun, cind îmi amintesc, cînd mă regăsesc și mă revăd și retrăiesc, firă nici un efort, ziua de iarnă vînâtă a lui 30 decembrie 1947, momentul acela în care, înainte de comunicatul oficial, toți am aflat din gură în gură, din văzduh, de nicăieri și d« pretutindeni: Regele a abdicat ! Rtgele a plecat din țară pentru totdciuna ! România este republică — clnd, spun, îmj reamintesc toate actutea, senzația cea mai personală c;re mă cuprinde, aceeași de acum dihâzeci de ani, este a unui măreț, ijțnețitor salt din timp și peste tiirfi, senzația exaltantă a trecerii dea ■ un ieri permanent la un azi plitfp î viață, plin de toate speranțele i promisiunile, cu o poartă întrevăzttă în sfîrșit, și în sfîrșit deschisă,sp re mîine, spre viitor.Am simțit atunci, din nou, că în Istoria și viața noastră au iniervenit comuniștii, a simțit-o, din nou, cu o forță pe care o egalase numai 23 August 1944, întregul nostru popor.Natural, Hohenzollernii, începînd chiar cu primul, se adaptară cu o iuțeală fantastică și cu un instinct uimitor, devenind mari, chiar cei mai mari, moșieri, industriași și afaceriști, exact ca în fenomenul bizar care ii face pe gardienii de balamuc și pe multi medici psihiatri să preia nebunia. Dar aceasta nu făcu decit să îmbogățească portretul dinastiei, fără a masca vreodată, sau a crea cea mai ușoară confuzie, asupra principalei sale meniri : aceea de paznic al așezării sociale burghezo- moșierești. Poporul, mai ales, a intuit-o repede și adînc.Eu, care m-am născut șl am crescut sub domnia primului Caro! de Hohenzollern, am învățat, de cum am început să grăiesc, un cîntec care începea așa :
A venit un rege neamț 
Și ne-a pus cu gîtu-n laț...în mintea poporului nostru orice înfiripare a ideii de eliberare din cătușa exploatării sălbatice în care zăcea, se lega indisolubil, făcea Una cu ideea absenței monarhiei.Monarhia nu însemna prin ea însăși cumplita înapoiere istorică, mizerabilul regim social, politic, administrativ, cultural care a pătat, pentru vecie, amintirea ei. Vezi bine, dacă vreunul dintre Hohen- zollerni s-ar fi transformat în sensul, să zicem, al lui Ștefan cel Mare, pe linia nobilă a voievozilor mai apro-

Vineri după-amlază s-a înapoiat în Capitală tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, președintele celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.La sosire, pe aeroportul Băneasa, au venit în întîmpinare tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Ale

Manifestări consacrate 
aniversării Republicii

La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România s-a des
chis vineri după-amiază expoziția 
,,20 de ani de la proclamarea Repu
blicii". Documente, manuscrise, foto
grafii, grafice înfățișează aspecte alt 
luptei maselor populare, a forțelor 
democratice și progresiste din România împotriva monarhiei, pentru 
un regim democratic, pentru Repu
blică. Expoziția prezintă, totodată, 
succesele obținute de poporul nostru în cei 20 de ani de la proclamarea 
Republicii.

La deschiderea expoziției au parti
cipat Ilie Rădulescu, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., istorici, cadre didac
tice, muzeografi.

★
In numeroase telegrame adresate 

conducerii partidului, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu. oamenii 
muncii din diferitele regiuni ale. tării

Spectacol festiv
(Urmare din pag. I) conducători al instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, deputați ai Marii Adunări Naționale, un numeros public.în sală se aflau șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Apariția în loja oficială a conducătorilor de partid și de stat a fost salutată de întreaga asistență cu puternice aplauzeSpectacolul — preamărind în vers, cîntec și dans vîrsta de două decenii a Republicii noastre, decenii în care s-au văzut împlinite năzuințele cele mai scumpe ale poporului român — s-a deschis cu o urare : „țară scumpă să trăiești". Este urarea pe care, alături de corul ,și recitatorii de pe scenă, o înalță astăzi întreg::! nostru popor patriei' socialiste.Pe scenă, artiștii evocă apoi momente înscrise cu litere de aur în cronica luptelor poporului nostru pentru libertate națională și socială, le fac să vibreze în sală prin vechi cîntece revoluționare și patriotice, care au însuflețit inimile atîtor generații, și prin cîntecele și versurile înaripate create în zilele noastre în semn de slăvire a glorioasei istorii a națiunii româneAnul 1947. în acordurile unui imn solemn, sub strălucirea stemei Republicii, pe scenă își fac apariția muncitori, țărani, intelectuali și ostași, înălțînd cuvinte de laudă ti
piați de popor decît de boieri și ciocoi, burghezo-moșierimea și-ar fi confecționat, la nevoie, și cît ai bate din palme, chiar o republică. întemeiată pe aceeași strîmbătate socială. Dar pînă la limita acestui risc, care-1 costase tronul pe un Cuza- Vodă. monarhia dinastiei germane s-a dovedit cea mai minunată bază politică pentru încremenirea socială a României în tiparele regimului de exploatare. Vodă era statu-quo-ul istoric, era simbolul făcut om al gărzii privilegiilor șl inegalității, era chiar mai mult, era chiar încarnarea unei mistici a terorii și a prejudecății sociale. — și toată lumea 

mana poartă
a istoriei
a fost deschisă

își amintește în ce mod, cu ce complicități și prin ce mijloace, cu ce arsenal, s-a încercat fabricare: acestei imagini monstruoase i regalității, tocmai în epoca ceț mai modernă a funcției sale, îî anii celei mai aprige frămîntări so- cial-politice. ai maturizării proleta riatului și luptei comuniștilor, a asaltului fascist, ai războiului impe rialist.Era bună dinastia pentru ceea ci avea de păzit, și îi era foarte bu, dinastiei regimul pe care îl păzeaiAșa fiind, noi am știut atunci o Republica va fi „mai mult dect în visul nostru", al unora dinte noi, care — obișnuiți pe atunci u puținul, neobișnuiți să vrem mul. să îndrăznim mult — ne-am fi mu- tumit. poate, — măcar pentru ui moment — și cu o republică bu- ghezo-democratică. Noi am știut ă Republica făurită atunci nu va ti doar o ameliorare a cadrului poliic al regimului inegalității și exploai- 

xandru Boabă, ministrul petrolului, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din acest minister, ziariști.(Agerpres)

raportează cu îndreptățită mîndrie 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce le-au revenit în acest an din gran
diosul program de înflorire a patriei 
elaborat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. în telegrama trimisă. în nu
mele tuturor oamenilor muncii din 
regiunea Hunedoara, de către parti
cipanta la adunarea festivă consacra
tă celei de-a 20-a aniversări a Repu
blicii. care a avut loc la Deva, se 
arată că eforturile depuse s-au con
cretizat în realizarea planului pro
ducției globale industriale, pe anul 1967, cu nouă zile mai devreme.

Și colectivul de muncă al uzinei 
„Grivița Roșie"-București aduce la 
cunoștința secretarului general al 
partidului îndeplinirea planului producției globale și al producției-marfă 
vîndută și încasată cu șapte zile înainte de termen, iar a planului anual 
de beneficii încă de la 15 august a.c.

nerei Republici, înfăptuirilor din cei douăzeci de ani, care, toate la un loc, alcătuiesc imaginea contemporană a țării, chipul ei mîndru de azi.Emoționant este momentul în care un grup de tineri — băieți și fete — reprezentînd generația celor de o vîrstă cu Republica, aduc omagiul lor la această sărbătoare. în numele copiilor țării, pionierii vin să aducă Republicii salutul tineresc, fierbintea lor recunoștință pentru viața fericită de care se bucură astăzi.Frumusețea patriei socialiste, viața îmbelșugată, înfrățită a oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul țării își găsesc o expresie puternică în versurile și suitele de dansuri ce se succed într-un ritm viu.în final care a reunit pe scenă pe toți artiștii participanți, sub unduirea steagurilor Partidului și Republicii, se ridică imnul de slavă închinat conducătorul rit poporului nostru Șl inspiratorului tuturor victoriilor sale, Partidul Comunist Român Spectacolul se încheie într-o vibrantă manifestare de bucurie. Minute în șir, asistența în picioare, împreună cu artiștii de pe scenă, au aplaudat cu căldură, ovaționînd pentru partid și conducerea sa.La reușita spectacolului și-au a- dus contribuția ansamblurile de cîntece și dansuri ale Armatei, „Ciocîrlia", Uniunii Generale a Sindicatelor, „Perinița", corul „Madrigal", artiști de frunte din capitală.Tuturor, la sfîrșitul spectacolului le-au fost oferite flori din partea conducerii de partid și de stat.
rii sociale, ci va fi un nou cadru, o nouă bază politică. Știam că va fi un vestmînt larg, pentru un trup gigantic și pentru o statură monumentală, în care poporul se va simți liber, care îi va îngădui mișcarea cea mai vie. gesturile cele mai îndrăznețe. în care tara, ieșită din în- chirceala ei seculară, va putea. în sfîrșit, crește necontenit. Această țară avea să crească de aci înainte, într-un singur an cît creșteau altele în zece, sau în douăzeci. Și nici n-aveau să treacă șase luni, și în republica noastră — pe atunci Populară — se înfăptuia naționalizarea 

industriilor (printre care și cîteva, foarte importante, ale dinastiei), a principalelor mijloace de producție. Apoi începea marea operă a transformării socialiste a agriculturii, în timp ce se pornise cea mai vastă acțiune de culturalizare populară, care avea să ducă nu numai la alfabetizarea a milioane de români, ținuți de veacuri la nivelul de instrucție al răbojului și al semnăturii prin punere de deget, ci și la edificarea unei noi culturi, ale cărei produse, în literatură, în artă, în știință, sînt salutate astăzi cu pălăria sus, pe toate meridianele globului, așa cum sînt cuprinse în toate socotelile civilizației mondiale, înfăptuirile tehnicii industriale românești ; în timp ce firul electricității începea să se desfășoare, în pînză de păianjen, pe suprafața țării ; în timp ce școlile se înmulțeau, într-o concurență epopeică cu dispensarele și spitalele ; în timp ce organizarea politico-administrativă

Cu privire la desfășurarea 
și rezultatele sesiunii 

Adunării Generale O.N.U.
Interviu acordat ziarului „Scînteia" de CORNELIU MĂNESCU, ministrul 

afacerilor externe al Republicii Socialiste România, președintele sesiunii 

a XXII-a a Adunării Generale a 0. N. U.

ÎNTREBARE i Cum apreciați 
desfășurarea și rezultatele celei 
de-a XXII-a sesiuni a Adunării ge
nerale a O.N.U. ?RĂSPUNS s Cea de-a XXII-a sesiune a Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite a examinat numeroase și importante probleme privind pacea și securitatea internațională, progresul economic și social al popoarelor, lichidarea vestigiilor colonialismului.într-o atmosferă de lucru și cooperare, sesiunea a reușit să adopte, pentru multe din cele 99 de puncte de pe agendă, soluții de substanță. Este caracteristic pentru spiritul care a domnit la această sesiune că un număr mare de ho- tărîri au fost luate cu unanimitate de voturi, fapt care confirmă posibilitățile Organizației de a oferi un cadru adecvat pentru armonizarea eforturilor statelor membre în vederea adoptării unor hotărîri corespunzătoare țelurilor prevăzute de Carta O.N.U.Este demn de relevat și faptul că, urmare a unor intense pregătiri preliminare, incluzînd consultarea tuturor factorilor interesați, s-a reușit să se evite discuțiile procedurale care răpeau un timp prețios A- dunării și îndepărtau atenția delegațiilor de la fondul problemelor ce urmau a fi analizate — situație unică în istoria sesiunilor O.N.U., după însăși aprecierea secretarului general U Thant.Sesiunea a confirmat cerința vieții internaționale actuale ca toate statele mari și mici, să-și intensifice eforturile în vederea destinderii încordării, a îmbunătățirii climatului internațional.în acest sens, aș dori să relev în mod deosebit, ca o trăsătură specifică sesiunii a XXII-a, contribuția sporită pe care țările mijlocii și mici au adus-o la dezbaterea și rezolvarea problemelor de pe ordinea de zi. Aceste țări, care formează marea majoritate a statelor membre ale O.N.U , au dovedit prin acțiuni perseverente că pot juca un rol important în viața internațională contemporană, contribuind la promovarea cauzei păcii ,și cooperării internaționale.Sesiunea a reflectat puternica îngrijorare pe care o resimte opinia publică mondială față de situațiile periculoase pentru cauza păcii și securității generale care s-au creat în zona Asiei de sud-est și în Orientul Mijlociu Deși problema vietnameză nu a figurat pe ordinea de zi, O.N.U. neavînd calitatea s-o abordeze, în cuvîntările marii majorități a delegațiilor a fost exprimată dezaprobarea față de agresiunea S.U.A. și cerința imperioasă de a se sista bombar-

Q fi » Sse înălța la nivelul conducerii democratice de masă ; în timp ce...Dar nu vreau să fac enumerări și înșiruiri, — și cine ar mai putea face, cu simpla lui memorie omenească, o enumerare a tot ce s-a înfăptuit în douăzeci de ani de Republică. și prin Republică, fără a omite sau o realizare capitală, sau o operă deschizătoare de perspective esențiale ? . Astăzi, tot ce s-a schimbat, tot ce s-a creat în această țară a noastră sub semnul Republicii, nu mai încape, de mult, în puterile unei cuprinderi omenești ; astăzi, toate acestea sînt Istoria, sînt o totalitate imensă și complexă, — și, pe deasupra, în din ce în ce mai puternică mișcare — de epocă, de vremuri, de timpuri...Mai grăitor decît orice rămîne tocmai senzația aceasta omenească, în fața timpului, senzație prin care am regăsit sentimentul meu cel mai acut din ziua proclamării Republicii.Pînă la 30 Decembrie 1947 un popor întreg trăia cu senzația nefirească, chinuitoare, a unei respirații în atmosfera stătută, rarefiată, apropiată de vid : plămînul moral era obosit, privirea tulbure, fața palidă. Cîți intelectuali, ai cîtor generații, nu au avut această înfățișare, cîți nu au gemut, cîți n-au strigat, cu respirația șuierătoare. întretăiată, că atmosfera este irespirabilă ? în ziua de 30 Decembrie 1947 am început să respirăm normal...Dar apoi, în anii care au urmat, în anii pe care îi evocăm azi ? Avem sentimentul extraordinar, avem senzația amețitoare că plămînul este prea mic pentru năvala de aer a vitezei istorice a comunismului. Cine n-a resimțit această amețeală, ca o beție parcă a ridicării vertiginoase, din încăperi ferecate spre marile înălțimi, în vitezele majore 7 Zăcusem în trecut — acum treceam cu iuțeala fulgerului în viitor. A trebuit, sub imperativul istoriei, sub comanda ritmului comunist, să ne potrivim pasul, plămînul și mintea, cu o miraculoasă înaintare în timp, cu o fantastică depășire a prezentului.Echilibrul individual s-a restabilit și astăzi ne-am obișnuit să trăim în viitor, să trăim mîine, așa cum niciodată nu ne-am putut obișnui, și, spre onoarea noastră de popor, nu ne-am putut resemna să trăim în trecut, să trăim ieri.Dar pentru comuniști, pentru progresul și strălucirea Patriei, nu există moment de viteză stagnantă. Drumul spre viitor va fi din ce în ce mai rapid, mai vertiginos.Să ne umflăm deci plămînii pentru aerul tare al Republicii Socialiste.Și să ne trăiască și să înflorească intru mulți ani I 

damentele asupra R. D. Vietnam, a se pune capăt tuturor acțiunilor agresive și a se asigura poporului vietnamez dreptul de a-și hotărî destinele, în conformitate cu acordurile de la Geneva din 1954,Adunarea generală a acordat a- tenția cuvenită problemelor dezarmării, în centrul preocupărilor a- flîndu-se în continuare necesitatea intensificării eforturilor în vederea îndepărtării spectrului amenințării nucleareUn capitol însemnat al dezbaterilor l-au reprezentat discuțiile referitoare la găsirea unor mijloace adecvate în vederea lărgirii și diversificării cooperării internaționale în diferite domenii. Sesiunea a a- doptat hotărîri importante menite să promoveze cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică între state, extinderea colaborării internaționale în domeniul folosirii în scopuri pașnice a energiei nucleare, spațiului cosmic, a resurselor marine și oceanice.Adoptarea unor hotărîri în direcția lichidării vestigiilor sistemului colonial, a tuturor formelor de discriminare față de personalitatea u- mană — cum este Declarația cu privire la eliminarea tuturor discriminărilor față de femei — se înscrie, de asemenea, între rezultatele pozitive ale sesiunii.Din păcate, nici la această sesiune nu a fost adoptată — datorită aceleiași poziții nerealiste pe care s-au situat, ca și în anii tre- cuți unele state — o hotărîre pozitivă în privința restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U. A- ceasta nu poate aduce decît prejudicii Organizației Națiunilor Unite, care, pentru a-și îndeplini în mod eficient rolul în promovarea destinderii, în soluționarea problemelor litigioase și dezvoltarea colaborării între țări, trebuie să reflecte pe deplin realitățile lumii contemporane și, în primul rînd, să devină o organizație universală.în cadrul sesiunii s-a afirmat șl mai mult rolul statelor socialiste ca factor important în rezolvarea problemelor arzătoare ale relațiilor internaționale, ele prezentînd numeroase propuneri menite să ducă la însănătoșirea climatului internațional, la promovarea cooperării pașnice între toate statele.Este un prilej de profundă satisfacție să relev aici faptul că sesiunea a XXII-a a confirmat și întărit aprecierea generală a rolului pozitiv jucat pe planul relațiilor internaționale de România socialistă, de politica sa externă realistă, principială, orientată spre întărirea păcii și securității internaționale, prin căutarea cu răbdare, calm și perseverență, într-un spirit de răspundere, a unor soluții constructive, menite să întrunească a- cordul general al statelor.Delegația română, prin întreaga sa activitate, s-a străduit să aducă o contribuție utilă la progresul lucrărilor acestei sesiuni.ÎNTREBARE : In ce stadiu se a- 
flă discutarea problemei dezarmă
rii ?RĂSPUNS : Problema dezarmării s-a discutat în acest an la O.N.U. în condiții oarecum diferite față de anii precedenți. Raportul Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva nu a putut fi transmis Adunării generale în timp util pentru a permite examinarea sa detaliată. Cu toate acestea, chiar și pe baza unui raport interimar, Adunarea generală a abordat cu seriozitate problema dezarmării, delegațiile luînd parte activă la discuțiiVădind îngrijorarea legitimă a popoarelor față de cursa înarmărilor și de risipa imensă de mijloace materiale și umane pe care aceasta o implică, sesiunea a reafirmat interesul statelor pentru realizarea u- nui acord în problema dezarmării generale și a hotărît continuarea negocierilor în vederea înfăptuirii acestui obiectiv.Totodată, recunoscînd că în prezent cea mai gravă amenințare la adresa păcii și securității popoarelor o reprezintă existența armelor nucleare, Adunarea generală a a- doptat o rezoluție care cheamă statele să examineze problema interzicerii folosirii armelor nucleare și a încheierii unei convenții internaționale în acest scop.Adunarea generală, apreciind e- forturile depuse de statele latino- americane pentru interzicerea armelor nucleare pe continentul lor, a salutat cu satisfacție realizarea Tratatului menit să asigure Ameri- cii Latine statutul de zonă denu- clearizată.S-au adoptat, de asemenea, rezoluțiile privind interzicerea tuturor experiențelor cu arme nucleare, lichidarea bazelor militare străine din țările Africii, Asiei și Ameri- cii Latine și convocarea Conferinței țărilor nenucleare.în ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi consacrat problemei neproliferării armelor nucleare, a- cesta nu a putut fi abordat ca a- tare în prima parte a sesiunii, deoarece Comitetul celor 18 nu a fost 

în măsură să prezinte în stadiul actual un raport care să formeze obiectul discuțiilor în Adunarea generală.In intervențiile lor în Adunarea generală, reprezentanții a numeroase țări s-au pronunțat pentru elaborarea unui tratat de neproli- ferare care să constituie o verigă în lanțul măsurilor a căror finalitate să fie dezarmarea nucleară; să asigure garanții de securitate tuturor statelor, cuprinzînd în primul rînd angajamentul statelor nucleare că nu vor utiliza armele atomice împotriva statelor nenucleare ; să ofere posibilități depline pentru utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice de către toate țările în vederea progresului popoarelor lor ; să instituie un sistem de control precis și echitabil a cărui aplicare să se facă cu respectarea principiului suveranității naționale.După cum este cunoscut, în cursul examinării la conferința de la Geneva a proiectului de tratat de neproliferare, numeroase state au prezentat observații, propuneri, sugestii de amendare în sensul cerințelor de mai sus. Ca membră a Comitetului celor 18 și călăuzită de dorința de a contribui în spirit constructiv, împreună cu alte state, la elaborarea unui tratat de nedise- minare judicios și eficace, România a prezentat, la rîndul ei, unele propuneri de completare și îmbunătățire a proiectului de tratat, propuneri care au avut un ecou favorabil și au fost apreciate ca un aport pozitiv la dezbaterea problemei neproliferării. în acest stadiu al lucrărilor, a devenit imperio» necesar ca țările membre ale Comitetului celor 18 să abordeze cu răbdare propunerile prezentate, să manifeste receptivitate față de părerile constructive exprimate, să depună eforturi în vederea îmbunătățirii proiectului. Numai pe această cale, ținîndu-se seama de toate aspectele problemei, de interesele legitime ale tuturor părților, se poate ajunge la elaborarea unui tratat de neproliferare, care să reprezinte realmente un pas spre destindere și securitate și să se bucure de o cît mai largă adeziune internațională. Este de aceea pozitiv că Adunarea generală a adoptat o rezoluție prin care cere Comitetului pentru dezarmare să acorde atenție corespunzătoare tuturor propunerilor ce i-au fost supuse, precum și punctelor de vedere exprimate de statele membre în cursul celei de a XXII-a sesiuni a Adunării generale.Comitetul celor 18 state pentru dezarmare urmează acum să continue eforturile sale în vederea elaborării unui proiect de tratat care să tină seama de aceste recomandări.ÎNTREBARE : Ce au relevat lu
crările organismelor O.N.U. în dez
baterea privind situația din Orien
tul Mijlociu ?RĂSPUNS : Situația din Orientul Mijlociu a fost problema cea mai gravă de pe ordinea de zi a celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării generale. După cum se știe, sesiunea extraordinară de urgentă din vară nu a reușit să găsească o cala spre rezolvarea pașnică a conflictului.în aceste condiții, în cursul actualei sesiuni, după largi consultări duse cu răbdare, calm și perseverență, s-a ajuns la adoptarea în Consiliul de Securitate a rezoluției din 22 noiembrie, care a întrunit consensul tuturor membrilor Consiliului — permanenți și neperma- nenți — și adeziunea părților direct interesate. Deși cu unele impre- ciziuni, această rezoluție consacră principii esențiale ale reglementării politice a situației create, și anume inadmisibilitatea anexării de teritorii ca urmare a operațiilor militare și asigurarea pentru toate statele din zona respectivă a dreptului la existență, în cadrul unor frontiere sigure și recunoscute. Important este ca prevederile acestei rezoluții să-și găsească o aplicare cît mai urgentă.Din păcate, evoluția evenimentelor în perioada care s-a scurs de la adoptarea rezoluției arată că în Orientul Mijlociu se menține încordarea și persistă pericolul redeschiderii conflictului. Este, de aceea, necesar ca toate statele, și în primul rînd cele direct interesate, să-și intensifice eforturile în vederea reglementării pașnice a conflictului. După părerea exprimată cu consecvență de țara noastră, în momentul de față se impune ca o necesitate primordială retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate și recunoașterea dreptului fiecărui stat din regiune de a-și vedea asigurată existența independentă și suverană, dreptul la securitate și dezvoltare pașnică nestînjenită. Soluționarea problemelor divergente, inclusiv problema refugiaților arabi, se poate realiza numai pe baze reciproc acceptabile, prin desfășurarea tratativelor cu participarea țărilor direct interesate. Numai pe această cale focarul de neliniște din această regiune va putea fi lichidat, se vor crea premise pentru dezvoltarea tuturor popoarelor din Orientul Apropiat pe calea independenței, democrației, progresului economic și social.



TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., ști în numele nostru personal, vă trimitem dv. ți prin dv, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, felicitări prietenești cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a Zilei proclamării României republică populară. Oamenii sovietici se bucură sincer de rezultatele muncii fructuoase a poporului român, de succesele sale tn construcția socialistă obținute în anii puterii populare, sub conducerea Partidului Comunist Român. în această zi remarcabilă, vă urăm dv., dragi tovarăși, întregului popor frate român, noi succese în desăvîrșirea construirii socialismului, în lupta pentru pace în întreaga lume. Să se întărească ți să se dezvolte prietenia și colaborarea multilaterală între țările noastre !

L. I. BREJNEV, 
Secretar general 

al C.C. al P.C.U.S.

N. PODGORNlI
Președintele 
Prezidiului 

Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

A. KOSlGHIN, 
Președintele 
Consiliului 
de Miniștri 
al U.R.S.S.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMANBUCUREȘTIDragi tovarăși.Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării republicii dumneavoastră, vă transmitem dv. și poporului român salutul frățesc al Comitetului nostru Central și al tuturor comuniștilor italieni.Sub conducerea partidului dv., România a obținut în acești 20 de ani succese economice și sociale hotărîtoare, a construit o industrie modernă și o agricultură avansată, devenind Republică socialistă.Pe calea pe oare mergeți, care face parte din lupta de eliberare a umanității, vă urăm noi succese, cu atît mai importante în acest moment greu prin care trece omenirea. Agresivitatea imperialismului și în mod deosebit războiul sălbatic de agresiune dus de imperialismul american împotriva eroicului Vietnam amenință pacea și libertatea popoarelor și cer o tot mai largă unitate și solidaritate între forțele anti- imperialiste.Fie ca 1968 să devină anul cuceririi păcii, al unității mișcării muncitorești mondiale, al unei noi înaintări a socialismului în lume.Cu salutări frățești.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al C.C. al P.C.R., 

Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii Populare Române, în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, vă adresăm dv. și poporului frate român salutări și urări cordiale.Poporul albanez se bucură sincer de succesele realizate de poporul român în construcția țării și îi dorește din toată inima noi victorii pentru dezvoltarea ulterioară a Republicii Socialiste România.Dorim ca prietenia tradițională dintre cele două popoare să ee întărească continuu pentru binele lor comun.

ENVER HODJA 
prim-secretar 

al Comitetului 
Central 

al Partidului Muncii 
din Albania

HADJI LLESHI 
președintele 
Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii 

Populare Albania

MEHMET SHEHU 
președintele 
Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii 
Populare Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a Zilei proclamării Republicii Române, primiți în numele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria și în numele meu felicitări cordiale. Din toată inima vă doresc dv. și poporului român frate noi succese în construirea socialismului, în dezvoltarea prieteniei și colaborării între cele două țăriale noastre.

GHEORGHI TRAICOV 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe președinte,Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii Populare Române, vă rog să primiți cele mai bune urări în numele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al meu personal și al întregului popor ungar.

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste RomâniaOu ocazia celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii Populare Române, vă trimit dumneavoastră, și prin dumneavoastră poporului frate român, felicitări cordiale, în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și al poporului polonez. Dorim patriei dumneavoastră o înflorire multilaterală și prosperitate în dezvoltarea de viitor a construcției socialiste. Sînt încredințat că prietenia între popoarele noastre se va consolida în continuare spre binele reciproc, în interesul păcii ți socialismului. /
EDWARD OCHAB 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

In legătură cu recentele bombardamente 
ale aviației S. U. A. asupra R. II. VietnamIa 29 decembrie 1967, Marin Mihai. adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe Ho Tu Truc, însărcinatul cu afaceri a. i. al Republicii Democrate Vietnam la București, care a informat despre recentele bombardamente ale aviației Statelor Unite ale Americii asupra orașului Hanoi și asupra Republicii Democrate Vietnam.Evidențiind solidaritatea deplină a Partidului Comunist Român, guvernului și a întregului popor cu lupta eroică și dreaptă a poporului vietnamez, adjunctul ministrului a subliniat că poporul român condamnă agresiunea Statelor Unite ale Americii în Vietnam și recentele bombardamente asupra Ha

noiului și altor orașe ale Republicii Democrate Vietnam și se pronunță în mod ferm pentru încetarea imediată, necondiționată și definitivă a bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam, stat socialist independent și suveran.Poporul vietnamez trebuie lăsat să-și rezolve singur, fără amestec din afară, problemele vieții sale interne, potrivit voinței și aspirațiilor sale naționale.Adjunctul ministrului afacerilor externe a reafirmat hotărîrea guvernului român de a acorda poporului vietnamez întregul său sprijin material, moral, politic și diplomatic, pînă la cucerirea victoriei.

<
viața internațională
Manifestări cu prilejul
aniversării Republicii

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Corespondență de la Silviu Podină i La Casa prieteniei popoarelor din Moscova a avut loc la 29 decembrie o adunare a reprezentanților oamenilor muncii din capitala sovietică, consacrată celei de-a 20-a aniversări a proclamării României ca republică. Adunarea a fost organizată de Comitetul orășenesc Moscova al P.C.U.S., Uniunea a- sociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu țările străine, Asociația de prietenie sovieto-româ- nă, Consiliul Central al Sindicatelor, C.C. al Komsomolului și Ministerul Culturii.In prezidiul adunării au luat loc V. Konotop, prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele Asociației de prietenie sovieto-română, R. Șapoș- nikova, secretar al Comitetului o- rășenesc Moscova al P.C.U.S., A. Kudreasov, șef adjunct de secție la C.C. al P.C.U.S., S. Pastuhov, secretar al C.C. al Komsomolului, N. Pankov, vicepreședinte al Uniunii asociațiilor sovietice pentru relații culturale cu țările străine, activiști ai C.C. al P.C.U.S.Adunarea a fost deschisă de R. Șapoșnikova. A luat apoi cuvîntul A. Grebnev, redactor șef adjunct al ziarului „Izvestia", vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-română, care a vorbit despre realizările înfăptuite de poporul român în toate domeniile de activitate, în cei 20 de ani de la proclamarea Republicii. Vorbitorul a relevat, de asemenea, dezvoltarea colaborării multilaterale dintre România și Uniunea Sovietică, întărirea continuă a prieteniei româno-sovietice.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul Teodor Marinescu, care, după ce a mulțumit pentru cuvintele calde rostite la adresa țării noastre, a prezentat principalele înfăptuiri ale României socialiste și a vorbit despre hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale. în încheiere, vorbitorul s-a referit la politica externă a partidului și statului nostru, sco- țînd în evidență principiile care stau la baza politicii externe a României, colaborarea țării noastre cu toate țările socialiste, dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie româno-sovietice.PHENIAN. La cooperativa agricolă „Prietenia coreeano-română" din Sam- bon a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 20-a aniversări a proclamării Republicii. A luat cuvîntul Kim Nei On, președintele comitetului de conducere al cooperati

vei, și Nicolae Popa, ambasadorul Republicii Socialiste România în R.P.D. CoreeanăLa NAPOLI. Asociația de prietenie Italia-România și Centrul local pentru relațiile culturale cu străinătatea au organizat o adunare în cadrul căreia prof. Sergio Lambiase a vorbit despre succesele obținute de România în construcția socialismului. Au fost prezentate filme documentare românești. în aceeași localitate a fost organizată o expoziție de fotografii.La misiunile diplomatice ale României din Havana, Viena, Geneva, Rio de Janeiro, Damasc, Santiago de Chile au fost organizate conferințe de presă în cadrul cărora s-a vorbit despre semnificația istorică a zilei de 30 decembrie 1947 în viața țării noastre, au fost evocate succesele obținute de poporul român în cele două decenii.
UN PIAN EGIPTEAN PENTRU DEBLOCAREA 

NAVELOR DIN CANALUL DE SUEZCAIRO 29 (Agerpres). — Ziarul „Al Ahram" de vineri scrie că reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, a fost Informat, în cursul întrevederii sale cu Mahmud Riad, ministrul egiptean al afacerilor externe, asupra planului R.A.U. pentru deblocarea

celor 15 nave străine aflate în Canalul de Suez. Mahmud Riad, afirmă ziarul, a asigurat pe reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. că degajarea este posibilă, dar că ea necesită un studiu amănunțit pentru a se asigura securitatea navelor în timpul operației.

agențiile de presă transmit:
O Acord pentru repatrierea coreenilor din Ja

ponia • Declarația prințului Norodom Sianuk 

• Formarea unui „guvern provizoriu" al comuni

tății turce din Cipru

Potrivit aCOrdullli dintre delegațiile «ocietăților de Cruce Roșie din Japonia și R.P.D. Coreeană, se va relua repatrierea cetățenilor coreeni aflați pe teritoriul japonez. Cele două părți au convenit ca perioada în cursul căreia vor fi întreprinse măsuri de repatriere să dureze pînă la sfîrșitul lunii Iulie a anului viitor. Japonia va cere R.P.D. Coreene să trimită o navă pentru repatrierea cetățenilor coreeni de fiecare dată cînd la departamentul pentru emigranțl se vor aduna 250 de cereri.
Liderii populației turce 

din Cipru au constituit un 
„guvern provizoriu". Acesta va desfășura o activitate independentă de cea a guvernului insulei prezidat de Makarios. Fazii Kuduk, fost vicepreședinte al Republicii Cipru, și-a asumat funcția de președinte al „guvernului provizoriu".

Prințul Norodom Sianuk 
a precizat poziția guvernu
lui cambodgian în legătură cu unele afirmații neîntemeiate ale unor oficialități ale S.U.A. că forțele armate ale R. D. Vietnam șl F.N.E. din Vietnamul de sud ar viola neutralitatea și independența Cambodgiei. El a arătat că va opune rezistentă hotărîtă oricăror trupe americane care ar pătrunde pe teritoriul Cambodgiei și că in

tenționează să ceară Consiliului de Securitate convocarea Adunării Generale a O.N.U.
La Ankara a fost semnat 

un acord turco-bulgar privire la preîntîmpinarea și reglementarea incidentelor de frontieră, precum și la ocrotirea indicatoarelor de frontieră dintre cele două țări.
Cea mai bună producție 

cinematografică a anului 
1967 prezentată în S.U.A. a fost calificat filmul „în fierbințeala nopții". Asociația criticilor cinematografici din New York a desemnat, de asemenea, pe interpretul acestui film, Rod Steiger, drept cel mai bun actor al anului. Filmul de producție franceză „Războiul s-a sfîrșit", regizat de Alain

Manifestație pe străzile Berlinului 
otcidental pentru normalizarea rela- 
filor dintre cele două staie germaneRssnais și avînd ca interpret principal pe Yves Montand, a fost desemnat drept cea mal bună producție cinematografică din străinătate prezentată în S.U.A. în 1967.

Papa Paul al VI-lea a 
tmnsmîs un apel conducă
torilor nigerieni avertizîndu-i asipra „atrocităților și masacrului general" care ar putea decurge din actualul conflict care continuă în Nigeria. în mesaj se arată că sirgurul mijloc de a se stabili o pa:e trainică în Nigeria îl constitui» tratativele dintre părți.

Ședința Comitetului național pentru 
pregătirea participării României la lucrările 
celei de-a ll-a Conferințe a Națiunilor Unite

pentru comerț
La 29 decembrie 1967 s-a întrunit în ședință de lucru, sub președinția tovarășului Gheorghe Ră- dulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Comitetul național pentru pregătirea participării Republicii Socialiste România la lucrările celei de-a Il-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, care va avea loc la New Delhi în perioada 1 februarie— 25 martie 1968.La ședință au participat conducători și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Finanțelor. Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, Ministerului Comerțului Interior, Ministerului Comerțului

si dezvoltare
Exterior, Consiliului Superior al Agriculturii, Comitetului pentru Prețuri, Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, Comisiei guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științi- fică. Direcției Centrale de Statistică, Oficiului Național de Turism, Institutului de Cercetări Economice al Academiei Republicii Socialiste România și Universității București.Comitetul a analizat problemele legate de pregătirea delegației române care va participa la această conferință și a stabilit măsurile ce urmează a fi întreprinse în perioada următoare. (Agerpres)
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Cronica zilei
PLECAREA DELEGAȚIEI 

DE ACTIVIȘTI
A PARTIDULUI DEMOCRAT 

DIN GUINEEAMneri a părăsit Capitala delegata de activiști a Partidului De- morat din Guineea, condusă de Sotrouma Bernard, secretar al Bi- rouui Federal al P.D.G. din re- giutea Youmou, care, la Invitația C.C al P.C.R., a făcut o vizită de docimentare în țara noastră.
★vineri seara a plecat la Moscova tov. Gheorghe Cioară, ministrul oorrferțului exterior, pentru a serrha Protocolul privind schim- burle de mărfuri și de plăți pe anU 1968 între România și Uniunea Sovietică.Pintre persoanele oficiale prezent) la plecare, pe aeroportul Bâr.asa se afla și A. V. Basov, am- basfiorul Uniunii Sovietice la Buctești.
★Agată a avut loc, la Teatrul Naținal „I. L. Caragiale", premier, piesei „Martin Bormann" de Marii Preda. Regia : Sorana Co- roarni. Decoruri : Vladimir Popov. Costvne : Gabriela Nazarie.

Cuvîntarea lui E. Kardeli 
la ședința festivă 

a C. C al U. C. I.BELGRAD. După cun anunță agenția Taniug, la ședina festivă a C.C. al U.C.I., care a ivut loc la Belgrad în după-amiaza zilei de 28 decembrie, cu prilejui aniversării a 30 de ani de la asgerea lui I. B. Tito în funcția d< secretar general al P.C. din ugoslavia, E. Kardeli, membru al prezidiului C.C. al U.C.I., a prezenta'un raport în care a relevat rolul președintelui Tito în această perțâdă. Vorbitorul a subliniat contrbuția deosebit de importantă a pșședintelui la elaborarea politicii eterne iugoslave, „sprijinul puternt pentru independența popoarelor Iugoslaviei și dezvoltarea lor nternă liberă". )„Popoarele Iugoslaviei— a spus E. Kardeli — au arătat explicit că vor lupta loial alături d< toate forțele care militează penfu progresul omenirii, pentru so&lism. Dar ele nu vor să poarte lecetea altora, ci să fie stăpînii )r proprii". ' El a adăugat că Umriea Comuniștilor a sprijinit foto \a politica externă a Iugosl/1 „de stabilire de contacte și 'fițierea de acțiuni de cooperare ci toate acele forțe internaționale cai, într-o situație dată, puteau să aigure o rezolvare progresistă prob.melor arzătoare ale practicii ntemațio- nale". Kardeli a sublimt contribuția președintelui Titc la lămurirea problemei cu priire la relațiile ce trebuie să exite în condițiile actuale între țării socialista și în cadrul mișcării mncitorești internaționale.Vorbitorul a relevat, ie asemenea, necesitatea unitățiiîn proble

mele actuale de interes comun pentru socialism și mișcarea muncitorească internațională, pentru lupta antlimperialistă, pentru pace și coexistență pașnică. „Tito totdeauna a subliniat că această unitate trebuie să se sprijine numai pe bazele responsabilității independente a fiecărui partid față de clasa sa muncitoare și față de poporul său, cu alte cuvinte, că ea trebuie să fie lipsită de orice forme și mijloace care ar putea duce la manifestări de dependență și inegalitate, indiferent de deosebirile de vederi și aprecieri care au apărut în actualele condiții complexe ale luptei forțelor socialiste", a adăugat Kardeli.Referindu-se mal amănunțit la cei 30 de ani de cînd președintele Tito se află în fruntea P. C. din Iugoslavia, respectiv în fruntea U.C.I., Kardeli a relevat rezultatele obținute în această perioadă.Kardeli — arată agenția Taniug — a descris conflictul cu Stalin ca o „lovitură deosebit de grea pentru P-C. din Iugoslavia și pentru popoarele Iugoslaviei" și a adăugat că Tito, care trebuia să poarte cea mai mare răspundere datorită funcție’ sale, „a hotărît cu curaj să opun rezistență". Vorbitorul a spus ■ Tito a procedat astfel pentru împreună cu comuniștii iugoslr să apere independenta P.C. din goslavia în luarea hotărîrilor legătură cu problemele care pr’ țara.în încheiere, E. Kardeli s-a ’ la reforma economică și socia’ •e desfășoară In Iugoslavia.

ÎN CUMPĂNI-
ANULUI

CORESPONDENȚA Dl LONDRA DE LA LIV IV RODESCV

Ilustratele secolului trec înfă
țișau de preferință scene < iarnă 
și aproape nelipsita siluetit diligentei. Era probabil o eiare a 
marelui îngheț din 1847, co a du» la întîrzierea diligentelor», im
plicit, a sacilor poștali cu licitări. 
Obiceiul mai dăinuie și astăzi, 
multiplicat, desigur, in rativele 
moderne și puțini sînt aceiare nu trimit urările de sezon. Dc fiindcă o atare excepție de lairadiție 
se cere explicată, la micaiublici- 
tate, mai ales în „Times", t poate citi formula uzuală -■ „nne și 
John Smith urează sărbbri fe
ricite rudelor și prietenie și îi 
anunță că anul acesta nuior tri
mite felicitări". Uneori i arată 
motivul — de regulă o .pală în 
familie" — alteori nu. Df și pe 
această cale, mai ieftină e altfel, 
englezul respectă un vechiconsens 
social.

Anul acesta nu a fost zpadă — 
un oaspete foarte rar și ejmer tn 
climatul insular. Prognozle m 
teorologice i-au dezamăgi r 
ce jinduiesc an de an ' 
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grele, cumpărătorul vine oricum". 
Singur „Selfridge", cel mal mare 
magazin universal din Lordra, și-a 
onorat prestigiul ornamentlndu-și fațada cu aceeași sanie linsă de cerbi și cu brazi iluminați

Irlandezii din Anglia nu i g.u mai 
dus ca în alți ani pe ir lla lor 
pentru a-și petrece sârbi „dtile în 
familie. Autoritățile din Dublin le-au cerut să renunțe de lata asta, 
pentru a evita pericolul transmi
terii epidemiei de febri aftoasă 
care bîntuie de mai mult timp 
regiuni întinse și provoacă pierderi 
grele șeptelului britanic. Pentru 
Irlanda, unde vitele și oile dețin o însemnată pondere în economie, 
epidemia ar putea avea consecințe 
de proporții catastrofale. Aviatorii 
de schi au plecat în Scolia, cu 
speranța că latitudinile septentrio
nale ar fi mai darnice în zăpadă ; 
dar și acolo clima e blinda, plouă. 
Vor putea în schimb petrece noap
tea Anului Nou, străvechiul Hog
manay al scoțienilor, cea mai mare 
sărbătoare a anului pentru ei. Căci 
pentru englezi, care nu au nici 
măcar cuvîntul corespondent pen
tru „revelion", Anul Nou sosește 
tot. atît de banal ca orice alt miez de noapte. Doar bătăile Big Ben-ului 
pe malul Tamisei anunță mecanic 
ceasul de cumpănă al calendarului.

Rituala pregătire a sărbătorilor 
a fost însoțită de o neobișnuită agi
tație a cumpărătorilor. Așa-numitul 
„shoping" de sezon, declanșat po
trivit tradiției încă din noiembrie, 
și-a accelerat ritmul pe parcurs, în- 
cheindu.-se cu o febrilă aglomerare 
a magazinelor pînă în ultimul mi
nut. S-a calculat că au existat în 
circulație peste 3 miliarde lire ster
line, cu 143 milioane mai mult ca 
anul trecut. S-au vîndut mai mulți 
curcani și mai mult puding ca altă
dată, iar depozitele de băuturi au 
încasat rețete record. Un astfel de 
„boom" al cumpărăturilor părea în- 
tr-adevăr anormal într-o perioadă

de austeritate economici, la scurt timp după devalorizare și cu sala
riile rămase nw.lt tn urma creșterii costului vieții. , , _Urmărind însă direcția principală 
• tîrguielilor, economiștii au consta
tat că greul lirelor a fost dat pe 
mărfurile durabile — mobilă, fri
gidere, aparate electrotehnice, îmbrăcăminte. In al doilea rînd, băncile au observat că micii depunători, adică masa populației cu cîștiguri 
modeste, și-au ridicat bănit econo
misiți pentru a-i epuiza imediat în 
circuitul comercial. Oamenii o* 
cumpărat cît timp prețurile n>- luat o nouă curbă ascend' mai ales, înainte de a * anunțatul val de rest' 
ce din ianuarie. „ / Iilor — scrie „F‘ rată că w 
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al devalorizării, se profilează as>, 
ațn ce în ce mai aproape, ca un 
din mijloacele de eliminare a d 
licitului comercial.

O dată cu ultimele ptlpîiri ale a> lui, se încheie un bilanț, în c 
englezul își însemnează credita 
debitul, fie ci e vorba de bug< 
familial sau de Commonwea 
Pentru unii, Adenul, de pildă, < 
trecut la pierderi, fiindcă ac 
s-a pus capăt unui regim colon 
de peste un secol. Pentru cei n 
mulți, 1967 a fost un „an al Aden lui", încă un triumf al luptei pentr. 
independență. Imagini filmate ară
tau zilele trecute un ofițer britanic, 
prezentat ca ultimul militar înainte 
de a se îmbarca în ultimul elicop
ter. Momentul prezentat sub bene
ficiul senzaționalului cinetic ră- 
mîne istoric. A fost anul decepțiilor 
cauzate de împotrivirea franceză 
față de candidatura britanică — tenace și răbdătoare — la Piața co
mună. Docherii din Londra și Liverpool au desfășurat o lungă și curajoasă acțiune grevistă ; Torrey 
Canyon s-a sfărîmat de stînci sub
marine și petrolul său a inundat plajele britanice ; cele 82 000 de tone 
ale transatlanticului ,.Queen Mary" 
au fost vindute în California, lăsînd 
in urmă nostalgia unei epoci de 
glorie maritimă. O reeditare epo
peică, deși tîrzie, a fost făcută anul 
acesta de Francisc Chichester, în 
ocolul lumii cu Gipsy Moth IV, saga 
modernă a curajului marinăresc. 
Evocările filmate ale anului i-au 
rezervat un loc de frunte pe micile ecrane. Un alt britanic, cu cinci ani 
mai tînăr, îi urmează acum exem
plul și traseul.

Ce promite noul an? Astrologii, 
care anunță în fiecare decembrie sfîrșitul lumii, au amînat din nou scadenta. Mult mai certe par în 
insulele britanice previziunile des
pre măsurile economice din ianua
rie, bugetul din aprilie și eforturile 
pentru echilibrarea balanței de 
plăti și pentru consolidarea lirr 
sterline. Moda feminină lunge 
rochiile ca pe vremea bunicii 
supersonicul anglo-francez , 
corde" va face în 1968 mul zbor de probă. Și cale 
insular se umple din nou. ( 
văzute și neprevăzute.
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