
Oamenii muncii din țara noastră, tineretul nostru muncitor săr- 
itoresc astăzi împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea Unirii 
arilor Romîne și crearea statului național romîn — eveni- 
ent de mare însemnătate in viața poporului nostru, în dezvoltarea 
«cială a Romîniei.

Ziua de 24 Ianuarie 1859 capătă astăzi, în perspectiva istorică 
marilor cuceriri revoluționare pe care poporul romin le-a realizat 

jb conducerea partidului clasei muncitoare, o nouă strălucire și 
' -mnifilcație. Centenarul Unirii constituie pentru constructorii socia- 

smului din Republica noastră populară un prilej sărbătoresc pen- 
u cinstirea tradițiilor patriotice și progresiste ale poporului nostru.

In actul istoric al unirii, a răzbătut năzuința arzătoare de liber- 
ite și dreptate a unul popor de milioane de iobagi care nu mai 
uteâ suporta jugul îndoit al boierimii și ai cotropitorilor turci

La 24 Ianuarie 1859, sub presiunea puternică a maselor care au 
reprezentanții boierimii să voteze pentru unire, Adunarea elec- 

vă a Țării Rominești a ales domn pe Alexandru Ioan Cuza, candi- 
atul unioniștilor, care la 5 ianuarie fusese ales domn al Moldo- 
ei. Unirea a fost astfel înfăptuită. Poporul dobîndise o strălucită 
ictorie. Pentru toți oamenii iubitori de patrie este un motiv puier- 
ic de mîndrie faptul că Unirea a fost rezultatul luptei maselor, ope- 
a poporului însuși.

Slăbind pozițiile boierimii feudale reacționare, Unirea a pus ba- 
ele statului național unitar romîn, ea a creat condiții favorabile 
jptei pentru cucerirea independenței naționale, a deschis cîmp unei 
aai largi dezvoltări a forțelor de producție. Caracterul progresist 
I Unirii se reflectă, între altele, în faptul că, favorizînd dezvoltarea 
elațiilor de producție capitaliste, a dat posibilitatea dezvoltării ulte- 
ior a noii clase sociale, proletariatul, căruia îi revenea misiunea de 
i duce pînă la capăt revoluția burghezo-democratică și a trece la 
(Soluția socialistă.

Marea boierime și burghezia au golit însă Unirea de conținutul 
1 democratic, patriotic. Au urmat decenii de dictatură sălbatică a 
.monstruoasei coaliții", a burgheziei și moșierimii, de asuprire și 
mpilare a poporului. Independența națională, cucerită în 1877 prin 
ertfa de sînge a poporului, a fost batjocorită ; jugul otoman a fost 
nlocuit cu cel al mar’JIor trusturi occidentale care au transformat 
ara noastră într-o semicolonie.

Numai odată cu instaurarea democrației populare a devenit po
sibilă înfăptuirea idealurilor poporului romîn pentru eliberarea socială 

•rațională. In frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Parti- 
• i Muncitoresc Romîn, poporul muncitor nu numai că a împlinit 

uraturile pentru care luptaseră în perioada unirii maselor asuprite 
3i exploatate, dar a realizat infinit mai mult, a ridicat înfăptuirile 

_ riale pe o treaptă calitativ superioară, trecînd la înfăptuirea înaltelor 
dealuri politice ale clasei muncitoare.

Poporul romin și-a cucerit pentru prima oară în istoria sa, ade
vărata independență națională, a alungat de la putere clasele ex
ploatatoare, a devenit singurul și adevăratul stăpîn al țării, al soar
bei sale. Sub conducerea partidului, masele, adevăratele făuritoare 
4îe istoriei, au porniit în anii puterii populare pe drumul construirii 
linei vieți noi, fericite, pe drumul făuririi socialismului. Orinduirea 
4emocrat-populară trezește energia și Inițiativa creatoare a milioa- 

■ -helcr de oameni ai muncii, in trecut înăbușiți și striviți veacuri în 
șir sub călcîiul asupritorilor. S-a înfăptuit și se consolidează uni
tatea politico morală a poporului muncitor, avînd drept temelie alia- 
jnța muncitorească-țărănească și frăția poporului romîn cu mino
ritățile naționale.

Eliberați din lanțurile exploatării, oamenii muncii, conduși de 
partid, transformă țara noastră într-o țară industrială înaintată, cu o 

te Agricultură socialistă mecanizată. Patriotismul poporului nostru a 
.. tăpătat în zilele noastre un conținut nou, mai bogat, ridicîndu-se pe 

jo treaptă mai înaltă. Aducîndu-și aportul lor entuziast de zi cu zi la 
îndeplinirea sarcinilor construcției socialiste, oamenii muncii, tinere
lul nostru își exprimă prin fapte patriotismul, punînd temeinic umărul 
la Înflorirea patriei, la belșugul și fericirea întregului popor muncitor.

Mindrindu-se cu mărețele cuceriri revoluționare și uriașele rea
lizări dobindite în anii regimului democrat-popular, oamenii muncii 
din țara noastră acordă o mare prețuire tradițiilor luptei pentru 
libertate și o viață mai bună ale poporului nostru, tradiții intre care 
jînfăptuirea Unirii de acum un secol ,se află la loc de cinste.

Partidul și guvernul nostru socotesc cultivarea și cinstirea tra
dițiilor istorice progresiste, revoluționare ale poporului ca o parte 
integrantă a educației maselor de oameni ai muncii, a tineretului <n 
spiritul patriotismului socialist. Amploarea luată de sărbătorirea cen

tenarului Unirii arată odată mai mult dragostea cu care oamenii 
muncii din țara noastră, educați de partid, cultivă și cinstesc cele 
mai bune tradiții ale luptei pentru libertate și progres a popbrului 
nostru. împreună cu toți oamenii muncii, tineretul patriei noastre 
a întîmpinat cu o mare însuflețire, cu un puternic sentiment de mln- 
drie patriotică împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea Unirii. Prin 
vizite la locurile istorice legate de făurirea Uniirii, prin numeroase 
adunări festive, concursuri cu teme privind Unirea, manifestări cul
turale consacrate Unirii, acțiuni de munca voluntară în cinstea Cen
tenarului, tinerii și-au îmbogățit cunoștințele despre mărețul act isto- 

. ric, înfăptuit acum un secol, au înțeles și prețuiesc și mai mult mă
rețele cuceriri revoluționare de azi ale poporului nostru, și-au afir
mat hotărirea lor de a cinsti tradițiile luminoase de luptă ale po
porului prin muncă mereu mai avîntată pentru binele și fericirea 
patriei noastre socialiste.

Cinstind amintirea lui 24 Ianuarie 1859, tineretul nostru, însu
flețit de tradițiile patriotice ale poporului, de bucuria și mîndria pen
tru succesele dobindite în construcția socialistă, pășește înainte cu 
avînt și hotărîre, sub conducerea partidului, spre făurirea unui viitor 
fericit, spre ridicarea patriei pe culmile cele mai înalte ale 
progresului.

Proletari din toate țările, unfțl-vă!

înteia retulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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POPORUL- 
făuritor al Unirii 

Țârilor Romîne

Sîmbătă 24 ianuarie 1959

AL AMDRîTOm

Sînt mîndru că am darul să mă plimb 
prin fostul timp și viiitorul timp, 
că tot ceea ce-n letopiseți scrie 
în mine reînvie ca-n magie, 
că răsfoind o filă dintr-o carte 
trec în alt secol (poate mai departe) 
și că, iscîndu-mi rima săltăreață, 
diln cronici moarte izvodesc viață, 
Căci m-a făcut partidul înțelept 
să văd, prin secoli, drumul cel mai drept 
Pe toate pot ușor a le pricepe 1

Astfel, cu domnul Tudor vom începe 
și cîntărind, în timp, puterea urii 
vom face să răsune-n zări pandurii, 
încrucișări de spade, foc de arme 
fac parcă, cerurile să se darme, 
boierii fug sau cad în cimitire, 
le zornăie arginții în chimire, 
Paftalele le tremură de spaimă, 
ca la țîrcovnici glasul li se-ngaimă,

se-mpleticesc năuci 
pe la răscruci 
și văd în preajmă cruci și cruci și cruci. 
Aha I Sosi și ceasul răzbunării, 
pămintul saltă ca întinsul mării.

Trădare, sîmbure amar crescut 
ța dintr-un fruct netrebnic și durut.
11 văd pe Ipsilanti cum își trece 
pe fruntea încruntată, mina rece, 
căci Iuda iese-adesea din scriptură 
dospind cuvîntul veninos în gură, 
din veac în veac să semene osîndă 
să ia arginți și suflete să vîndă. 
Iți cade, Tudcr, capul în fîntînă. 
frumos, semeț, ca un apus de lună, 
fîntîna albă s-a umplut cu sînge, 
izvorul, între ghizdurî negre, plînge. 
Trec oameni și privesc în unda rece 
cum verbul tău prin miezul apei trece 
si fierbe și își zbate ura grea. 
Din apa asta însuși timpul bea.

La patruzeci și opt, truditul pas 
al evocării face-va popas.
Din arme iar țîșniră curcubee 
și din mulțime iată o femeie, 
două pistoale-n două mîini întinde, 
și-n doi ochi al urii foc și-aprinde. 
O, tu femeie parcă năzdrăvană 
cu nume nevisat de simplu, Ană, 
ce vorbe-naripate te-narmară ?
Și văd un chip subțire ca de ceaiă; 
cu ochi de foc și plete de văpaie 
cu vorba ca un cint de ferestraie. 
Bălcescule, Bălcescule tribune 
și tu te-ai stins în gropile comune, 
c-ai vrut și tu să rotunjești pămintul 
a două țări, cu arma și cuvîntul 1 
Hotarul ce tăia ca un cuțit 
întregul obștii, înjumătățit, 
în visul tău se spulbera ca fumul.

(Continuare in pag. 2-a)
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LA PALATUL PIONIERILOR
Ieri, în sala de festi

vități a Palatului Pionie
rilor din Capitală, a a** 
vut loc un simpozion is- 
torico-literar în cinstea 
Centenarului Unirii Ța
rilor Romîne. în prezen
ța a sute de pionieri de 
Ja școlile din raionul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și V. I. Lenin a vorbit 
tovarășul Emil Cismares- 
cu-Manu, secretar știin
țific al Societății de știin
țe istorice și filologice, 
despre însemnătatea isto
rică a actului Unirii din 
1859.

Ceva mai tîrziu a avut 
loc solemnitatea dezveli
rii plăcii comemorative 
de Ia Palatul Pionierilor.

în curte, în fața unei 
oumeroase asistențe for
mata din muncitori frun
tași, activiști de partid, 
deputați în sfaturile 
populare, militari ai for
țelor armate, cetățeni, 
gospodine și pionieri, to
varășul Aurel Nițescu — 
președintele comitetului 
executiv al Sfatului popu
lar din raionul V.I. Le
nin a vorbit despre sem
nificația actului de la 24

ianuarie 1859 realizat 
prin lupta maselor largi. 
Vorbitorul a arătat că 
regimul nostru de demo
crație populară cinstește 
tradițiile progresiste de 
lupta ale poporului. în 
încheiere vorbitorul a 
subliniat ca prin grija 
partidului și guvernului 
astăzi aceste locuri de 
care se leagă amintirea 
lui Alexandru Ioan Cuza 
(actualul Palat al Pionie
rilor) au fost transmise 
tinerei noastre generații 
— pionierilor — con
structori de mîinc ai so* 
cietății socialiste.

în sunetul trompetelor 
pionierești s-a dezvelit 
placa comemorativă de 
la Palatul Pionierilor. Pe 
marmura albă erau să
pate cu litere aurii ur
mătoarele cuvinte : ,.în 
vechile case domnești de 
pe acest loc. dărîmate în 
1893 pentru a se ridica 
un nou palat, și-a avut 
reședința de vara dom
nitorul Alexandru Ioan 
Cuza prin a cărui dublă 
alegere din 5 și 24 ia
nuarie 1859 s-a înfăptuit 
Unirea Țărilor Romîne".

LIDIA VIȘAN

\ însuflețit de fierbinte Tineretul 
patriotism socialist i târhâtAHSfr

Centenarul Unirii
Tineretul, împreună cu întregul 

nostru popor, sărbătorește astăzi 
Centenarul Unirii, Actul săvîrșit 
acum un secol a avut o mare în' 
semnalate pentru poporul nostru, 
pentru făurirea statului național 
romîn. Unirea este opera maselor, 
a unui popor ce nu încetase nici un 
moment lupta împotriva asuprito- 
rilor autohtoni și cotropitorilor 
otomani. De realizarea Unirii, po
porul lega împlinirea unor reven
dicări vitale, unor aspirații socia
le arzătoare.

Educat de partid în spiritul pa
triotismului socialist tineretul 
nostru cinstește tradițiile patrioti
ce și progresiste ale poporului, 
lupta sa din trecut pentru progres. 
Numai în anii noștri, în anii re
gimului democrat-popular, sărbă
torirea Unirii Țărilor Romîne și-a 
căpătat deplina semnificație, deve
nind sărbătoarea unui popor care 
nu numai că a împlinit năzuin
țele generațiilor trecute, dar a 
realizat ceea ce înaintașii noștri 
nici nu putuseră prevedea — o 
viață fericită, într o țară socialistă 
înfloritoare

După ce clasa muncitoare a luat 
în mîinile ei puterea, dragostea 
de patrie a celor ce muncesc a 
căpătat un sens mai profund și un 
conținut mai bogat. Oamenilor 
muncii le este dragă patria nu nu
mai pentru că în ea s-au născut 
și trăiesc, ci și pentru că munca 
lor nu mai aparține exploatatori
lor, pentru că ea contribuie la 
înflorirea țarii și la ridicarea pro
priului lor nivel de trai.

Patriotismul socialist cultivă 
tradițiile revoluționare ale po-

Toma Marinescu 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. București

porului. Poporul nostru, cu justi
ficată mîndrie cinstește faptele 
glorioase ale înaintașilor. De 
aceea tineretul nostru a întîmpi- 
nat și sărbătorește cu entuziasm 
și bucurie evenimentul important 
al Unirii. Organizînd numeroase 
manifestări ale tineretului consa
crate Centenarului Unirii, Comite 
tul orășenesc U.T.M. București a 
urmărit un scop profund educa 
tiv : dezvoltării la tineret a sim- 
țămintelor patriotice, a mîndriei 
pentru trecutul glorios al poporu 
lui și al dragostei față de prezentul 
minunat pe care-l trăim. La casele 
de cultură ale tineretului, în între
prinderi ca „Donca Simo**, fabri
ca de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej^, „Semănătoarea**, în institute 
de învăiumînt superior (Universi
tatea „C. I. Parhon**, Institutul 
Politehnic), în numeroase școli 
medii și elementare, azi fost pre
gătite manifestări consacrate eve
nimentului istoric al Unirii — 
conferințe, simpozioane, vitrine fe 
stive, programe artistice, Joi ale 
tineretului etc. în învățămîntul 
politic U.T.M. s-a consacrat o lec
ție explicării semnificațiilor Uni
rii Țărilor Romîne pe care po
porul nostru, constructor al socia
lismului, o sărbătorește sub sem
nul realizării importantelor sar
cini ale construcției socialiste. Ute- 
miști ca cei de la Școala me lie 
nr, 22 și alții au luat sub patro

najul lor locuri istorice legate de 
epoca Unirii (busturi, plăci co
memorative etc.). Acești tineri au 
considerat ca o sarcină de onoare 
îngrijirea acestor locuri ce evocă 
un moment atît de important din 
istoria patriei. în general, Cente
narul Unirii a prilejuit organiza
țiilor U.T.M. o intensă muncă cu 
caracter educativ patriotic, în spi
ritul mobilizării tineretului la în
deplinirea sarcinilor actuale tra
sate de partid.

Patriotismul socialist își găsește 
întruchipare în inițiativele și ac
țiunile maselor, în munca entu
ziastă, in dăruirea tuturor capa
cităților pentru cauza construirii 
socialismului. Tocmai de aceea, 
tinerii din București au întîmpi
nat Centenarul Unirii prin nume
roase acțiuni de muncă patriotică. 
Tinerii de la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej**, F.R.B.,
„Mao Țze-dun**, „Semănătoarea**, 
„Tudor Vladimirescuit etc. au luat 
parte la munca voluntară pentru 
construirea apeductului de la Ar
cada, fa șantierul din bulevardul 
Muncii, la blocurile muncitorești 
de pe strada Brezoianu, la colec
tarea fierului vechi etc. Tinerii 
de la „Mao Țze-dun** au efectuat 
peste 1.000 ore de muncă volun
tară, iar 30 tineri de la uzinele 
„Tudor Vladimirescu" au colectat 
2.000 kg. fier vechi. Fapte ca a- 
cestea sînt mărturii puternice ale 
patriotismului tineretului nostru 
care nu precupețește nimic pen
tru îndeplinirea sarcinilor încre

(Continuare în pag. 2-a)

Unirea Țări
lor Romînești
— creație a ma
selor populare
— a fost 
răsfrîntă în a- 
mintirea și în recunoștința po
porului, a fost Tăsfrîntă deopo
trivă în operele celor mai 
de seamă scriitori ai noștri. 
Dar conștiința de unitate a 
celor două țări, se pierde în 
neantul veacurilor de cînd po
porul asuprit năzuia către uni
tate, către o patrie în care să 
ducă o viață mai bună. Toți cei 
ce trudim și ne hrănim cu pita 
și cu soarele patriei, ne gîndim 
de aceea cu recunoștință la cei 
de demult, sîntem fericiți că 
trăim timpurile de azi ale unei 
noi orînduiri, cînd partidul și gu
vernul au dat sărbătoririi actului 
Unirii o extensiune atît de splen
didă.

Toate scrierile și documentele 
vorbind despre Unire atestă că 
evenimentul ce-1 sărbătorim as
tăzi a fost, sub o formă sau alta, 
muncă și efort necontenit al ge
nerațiilor de truditori; a fost 
consecință de laudă a unor efor
turi seculare ale poporului romîn 
din amindouă țările. Și este fi
resc să fie așa. Toată experiența 
veacurilor ne învață că întotdea
una poporul este cel ce făurește 
istoria, că clasele exploatatoare 
se opun mersului spre progres al 
orînduirilor sociale, în timp ce 
masele din popor în frunte cu 
elementele lor cele mai înaintate 
doresc progresul și-l sprijină prin 
munca și lupta lor. La zidirea a- 
cestui monument al istoriei noa
stre care a fost Unirea și-au dat 

obolul deopotrivă veghea gândito
rilor, pana măiastră a artiștilor 
și lupta celor muncitori. Evoluția 
noastră spre lurhină a rîvnit tot
deauna și spre actul unirii, căci 
una fără alta erau de neconce
put. Și dacă unirea a fost efort 
stăruitor și înflăcărat al poporu
lui, îndeosebi trebuie adusă lau
dă și totală recunoștință, celor 
ce n-au precupețit nimic în revo
luția de la 1848. Ideea care abia 
pîlpîise în lungul vremurilor, cu 
subtilitatea razei luceafărului de 
ziuă, a izubenit în anii amintiți, 
cu forța soarelui. Unirea celor 
două țări romînești a fost însem
nată ca punct de onoare și la ne
voie de sacrificiu, pe flamurile 
revoluționarilor, după cum înve
derează faptele și documentele.

Primii oameni care rîvneau cu 
înflăcărare spre unire, erau pă- 
mintenii din Țările Romîne, Je- 
fuiți deopotrivă, și de către strîn- 
gătorii de angarale ai Semilunii, 
și de domni, care purtau parcă 
în ironie titlurile de voivozi, și 
de boierii autohtoni, țăranii din 
Țările Romîne vedeau în unire 
întărirea lor într-un front unic 
de luptă și lepădarea de pe 
umerii lor trudiți a tuturor nă
pastelor seculare. După cum se 
știe, încă înainte de 24 ianuarie 
1859, murmurele și gemetele ță
ranilor crescuseră în strigăte de 
mînie, ca ale vîntului ce preve
stește furtuna. In Divanurile Ad- 
hoc gemetele lor și tînguirile lor 
și revolta lor au sunat înspăi- 
mîntător: .... să nu mai fim ai
nimănui, să fim numai ai țării 
și să avem și noi o țeară...“. 
Cel mai puternic suflet al mișcă

rii revoluționarei 
muntenești era 
Nicolae Bălcescu. 
încă de la anii 
tinereții îl pasio
na studiul isto

riei, și a adus puternice lumini 
asupra trecutului poporului ro
mîn. Prin munca lui neostenită, 
Nicolae Bălcescu s-a înălțat ca 
un luceafăr al luptei pentru pro
pășirea și unirea țărilor romi, 
nești. Focul cu care a scris în a- 
părarea mulțimilor asuprite, era 
fără egal. Ca și ceilalți tribuni 
de la 1848, a fost înfrînt de îndă
rătnicia boierilor, care-și apărau 
pozițiile pînă la sînge. Nicolae 
Bălcescu a murit la Palermo și 
a fost îngropat în țintirimul să
racilor. Inima lui s-a stins sfî- 
șiată de dorul patriei.

Dar luminoase se desprind din 
vîntul timpului și alte figuri aco
perite pururi de glorie. Ne gîn
dim la Ana Ipătescu și la eroii 
din popor luptînd pe dealul Fi- 
laretului, jertfiți prin stropșirea 
cu tunurile de către turci. In a- 
cel an, 1848, vulturul vitejiei 
populare a picat de sus numai 
vremelnic, căci și-a luat zborul 
înainte, prin văzduhul vremuri
lor care nu au sfîrșit. In anii 
amintiți, 1848, timpul era copt 
pentru unirea Țărilor Romîne și 
ideea a izbucnit cu forța soa
relui, pînă-n cel mai depăr
tat adine al maselor popu
lare. Poeții ne-au lăsat în scrie
rile lor dovezi fierbinți de parti
cipare la frămîntările clipei, ale 
mulțimilor. Spune mai tîrziu, de 
pildă Alexandru Vlahuță aducîn
du-și aminte sau comentînd cu
vîntul cutremurător al lui loan 
Roată, reprezentantul maselor de 
țărani săraci care — spre deose
bire de boierii trădători care nu 
voiau decît să dezbine poporul, 
ca să-1 exploateze mai bine — 
doreau unirea ca lumina ochilor: 
„Erau dureri adunate de veacuri, 
în vorbele acestea. Pentru întîia 
oară le spunea lumii, cel ce nu se 
jeluise decît codrului: o doină e 
întreagă tinguirea aceasta, doină 
ce-a picat din sufletul poporului 
romin, cum pică lacrima din 
ochi". Și, iată cutremurătoarele 
cuvinte chiar ale celebrului depu
tat pontaș, cel trecut nemuririi 
și prin geniul povestitorului Ion 
Creangă: „Că pînă în ziua de 
astăzi, toate sarcinile cele mai 
grele numai asupra noastră au 
fost puse și noi mai nici de 
unele bunuri ale țării nu ne-am 
îndulcit, iar alții, fără să fie su
puși la nici o povară, de toată 
mana țării s-au bucurat.

Citu-i Dunărea de mare și de 
largă, curge riul sudorilor noa
stre, se duce peste mări și peste 
hotare, acolo se preface în rîuri 
de aur și de argint și curg ia
răși înapoi de se revarsă în 
țara noastră; Iar noi, nici rin- 
duială, nici dreptate nu am a- 
vut“. După cum s-a văzut din 
citatul din opera lui Vlahuță, a- 
ceastă tînguire exprima durerile 
seculare ale pămînteanului, tru
ditor deopotrivă asuprit, și de 
boierii autohtoni, și de miile de 
angarale ce curgeau pe capul lui 
de la sultanii Țarigradului.

Și iată cît de puternic s-a în- 

(Continuare în pag. 2-a) |

Eusebiu Camilar 
membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

0 întovărășire „Unirea“
Zilele acestea țăranii muncitori 

din comuna Țițești raionul Pitești, 
îndrumați de partid au luat iniția
tiva creării unei întovărășiri po
micole pe care et au numit-o 
„Unirea".

In sala cea mare a căminului 
cultural din comuna Țițești, la fes
tivitatea de inaugurare a întovă
rășirii au venit zeci de țărani mun
citori. Printre aceștia erau foarte 
mulți tineri. Festivitatea s-a des
chis cu „Hora Unirii", cîntată nu 
numai de cel 60 de coriști ai co
munei, ci de întreaga sală. După

cuvîntul de deschidere a fost ales 
comitetul de conducere al întovă
rășirii. In numele celor 59 de fa
milii întovărășite a luat apoi cu
vîntul tovarășul Ion Postelnicu, 
președintele întovărășirii In cu
vîntul său, el a subliniat aportul 
deosebit adus de utemiștii din co
mună și de cadrele didactice la 
formarea întovărășirii „Unirea".

RADU C. CONSTANTIN 
secretarul comitetului comunal 
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Monstruoasa Istorie
a Monstruoasei Coalifii

(Dușmanii unirii au fost dușmanii 
de totdeauna

Totul lua boierul clăcașului. 
Tot ce se putea lua. li lăsa să
răcia, nevasta și copiii. Tustrele 
se socoteau daruri ale boierului 
și atunci boierul se chema mă
rinimos. De multe ori nu-i lăsa 

nici muierea și țintii. Nu-l lăsa 
nici chiar singur cu sărăcia în 
fața soarelui să și-o plîngă în 
tihnă. Cînd omul ședea singur 
cu sărăcia lui în pragul colibei, 
trecea boierul in caleașca. Oprea 
puțin, lăsa caii să răsufle și-l 
scuipa în obraz. Dacă boierul nu 
avea timp trecea vechilul, îl 
scuipa în obraz sau îl bătea cu 
biciul după cum credea el că e 
mai bine.

Clăcașul nu avea voie să pro
testeze, să privească stăpînul 
drept în ochi. El trebuia să 
mulțumească și să facă plecă
ciuni și pentru dijmă și pentru 
scuipat și pentru oftică și pen
tru bici. De aceea boierul se 
temea de unire. Se temea ca nu 
cumva odată cu unirea să fie 
nevoit să dea pămît clăcașului. 
Se înfricoșa ca nu cumva odată 
cu unirea să piardă sacrul pri
vilegiu de a l scuipa pe iobag 
în obraz. Și mai ales se temea 
ca nu cumva odată cu unirea 
clăcașul să se considere și 
el om.

Și iarăși se temea și se în
furia la gîndul că odată cu u- 
nirea clăcașului o să-i vină chef 
să-l privească drept în față, să 
ceară să-și spună și el cuvîn- 
tul în treburile țării. Boierii se 
plîngeau înaltei porți, bateau 
drumurile spre Constantino- 
pole, lăsau pe malurile Bosfo
rului averi fabuloase, se reze- 
mau pe minerul săbiilor de ie
niceri, și-i implorau pe aceștia 
să înăbușe unirea cu cruzimea 
și tăișul iataganelor lor.

Cînd sub presiunea maselor 
populare și a unor patrioți lu
minați din acea vreme unirea 
se înfăptui, boierii și bur
ghezii reacționari se legară și 
mai mult în dorința de a asu
pri poporul. Nu le-a plăcut 
Cuza-Vodă, nu aveau încredere 
în el. L-au detronat pe Cuza- 
Vodă.

Pe 
căutau
fie devotat. Nu aveau preferințe : 
belgian, turc, german, suedez, 
francez. Doleanțele lor erau 
modeste. Să nu fie romîn9 să 
fie rege, să urască poporul. Lu
crurile s-au aranjat ușor. Nu-i 
greu unui rege să întrunească a- 
ceste virtuți. Și a venit în țară, 
într-o frumoasă zi de mai, Ca
rol I de Hohenzollern. Se unea 
din ce în ce mai strîns cîino- 
șenia ascunsă în fraze democra
tice a burghezului, cu cîinoșe- 
nia fățișă a boierului. Se unea 
cnutul burghezului cu biciul 
boierului.

Burghezul reprezenta poli
ția, perchezițiile, „democrația66 
strîmbă, închisorile, justiția 
mincinoasă, prefectul. Boierul: 
dijma, arenda, vechilul, clăcile, 
pelagra. Fecundată în nopți de 
crimă, comploturi și orgii se 
născuse din aceeași ură sălba
tică împotriva poporului, Mon
struoasa Coaliție burghezo-mo- 
șierească. Monstruoasa Coaliție 
nu avea patrie. Țara era o a- 
facere. o bază de odihnă și 
plecare. Veneau în țară cînd 
orgiile le secătuiau toți banii. 
Veneau în țară, furau, scuipau

drumurile Europei își 
un domnitor care să le
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ai poporului)
wt obraz și plecau iar la Nissa 

sau Monte Carlo. Apoi iar che- 
fuiau, iar îi năpădea „nostal
gia* patriei, de unde iar furau, 
iar scuipau în obraz și se în
torceau în Franța.

Aici în țară nu trăiau. Aici 
în țară jefuiau și scuipau în 
obraz. Vorbeau în franțuzește, 
se emoționau în italienește, dar 
de furat furau în Romînia. 
Jefuiau în Romînia, iubeau în 
Franța, se emoționau în Italia 
și mureau în Mexic. De țară îi 
legau doar banii și crima. Is
toria Monstruoasei Coaliții este 
o imensă dîră de sînge.

1907, o dîră de singe. Urmașii 
dăcașilor care au luptat pentru 
unire sînt scliingiuiți și zdrobiți.

1933, o altă dîră de sînge. 
Greva muncitorilor de la Gri- 
vița Roșie este întâmpinată cu 
gloanțe.

Și in această vreme Monstru
oasa Coaliție își făurește mon
struoasele ei ajutoare: jandar
mul ticălos, avocatul venal, zia
ristul ticălos, polițaiul asasin, 
comisarul plătit să chinuiască 
comuniștii, prefectul, analfa
betismul, pelagra, ignoranța.

Căci atât comisarul regal cit 
și pelagra erau ajutoarele ei. Și 
prefectul corupt și analfabetis
mul erau ajutoarele ei. De a- 
ceea mărea lefile comisarilor și 
prefecților, de acea nu stăvilea 
analfabetismul și pelagra. Dar 
bine de tot, în siguranță, nu 
se simte Monstruoasa Coaliție 
decît printre străini. Avea in
somnii, nu se odihnea bine, re
confortant, decît cînd se reze
ma de minerul săbiilor ienice- 
reștâ, de puștile nemțești. Nu o 
trezea la viață decit foșnetul do
larilor americani.

De aceea bătea toba, punea să 
sune fanfarele, goarnele, armo
nicile, muzicuțele de gură, de 
aceea urla, vocifera, promitea, 
reducea din preț ca. să știe toa
tă lumea că țara este de vîn- 
zare Nu avea preferințe. A vîn- 
dut-o și turcilor și englezilor și 
americanilor, și francezilor și 
qlandezilor și belgienilor.

Așa a vîndut țara și Germa
niei fasciste. Au vîndut-o mereu 
în primul rînd acele figuri is
torice, cu Brătianu în frunte, 
care de la început, de la Unire, 
n-au ținut-o decît într~o trădare, 
fără să obosească o clipă. Se 
simțeau bine, la adăpostul mi
tralierelor cu zvastici, dormeau ' 
ușor în uruitul tancurilor deco
rate cu crucea de fier.

Comuniștii, conducători ai 
luptei poporului pentru fericire 
și socialism au strivit însă 
Monstruoasa Coaliție.

Ultimul vlăstar al Hohenzol- 
lernilor și-a făcut bagajul și a 
plecat. Boierii și burghezii au 
fost zdrobiți, pelagra și anal
fabetismul au dispărut. Unifor
me de comisari regali nu se 
mai găsesc. Monstruoasa Coa
liție a rămas o pagină monstru
oasă în istoria trecută a țării. 
Dușmanii unirii au fost duș
manii de totdeauna ai poporu
lui. Nedesmințiți dușmani ai 
unirii, ai independenței, ai li
bertății, ai tuturor aspirațiilor 
maselor. Dar tine a fost zdro' 
bit de poporul muncitor, de 
cel core pînă mai ieri a fost 
înrobit și ‘ 
poi acela 
și pentru

scuipat în obraz, a- 
e bine strivit acum 
totdeauna.

TH. MAZILU
A

-UNI
(Urmare din pag. l-a)

Trădarea ți-a grăbit spre moarte drumul, 
căci Iuda iese-adesea din scriptură 
dospind cuvîntul veninos în gură, 
din veac în veac să semene osîndă, 
arginți să strîngă, suflete să vîndă.

Poetul vrea să ia și dînsul loc 
în clocotul divanelor ad-hoc.
In marele palat, pe plușul moale 
puternic calcă pasul dumilsale 
iar verbul lui de flacără înaltă 
sub bolțile feerice tresaltă.
Poporul îl ascultă și tresare, 
din nou poporul cere răzbunare.

Și peste Milcov crește înfrățire, 
hotarul piere. Forța stă-n unire.
Istoria, în mersul ei sever, 
Nu face-ntîmpinare la boieri.
Și pe zapisu-i de zăpadă pură, 
nu cere strîmba lor iscălitură.
Poporului să-i ridicăm o odă 
și, prin popor, una lui Cuza Vodă.

J Ce grabnic trece timpul, ca săgeata, 
i Nu totdeauna sbirii-și iau răsplata,

cincizeci de ani de la unire fură
, prilej de-o si mai înfocată ură,

REA —
cînd foamea nu mai birui să rabde 
țîșni văpaia-n nouă sute șapte.
Din nou boierii, regii, conții, prinții, 
și-au zornăit înspăimîntați argintii. 
Ani șaptezeci peste răbojul vremii: 
cu vîlvătăi s-au cununat Lupenii, 
peste cărbunii negri roșu sînge 
vedeai cum, ca o flacără, se strînge. 
Optzeci de ani — și-a izbutit războiul, 
să-și crească sîngele mai vast șuvoiul. 
Ani nouăzeci 1 Acum, întîia oară, 
se-nscăunează-n țară 
primăvară.

Socialismul, mare frumusețe 
ce-ntinde peste țară tinerețe 
cu nemurirea și-a ciocnit paharul. 
Astfel sosi, tovarăși, centenarul. 
Unirea o cinstim în libertate. 
Răsună sat și freamătă cetate! 
căci se unilră seminții și neamuri 
frățește, sub aceleași mîndre flamuri. 
Nu numai Milcovul 
e apa care s-a șters dintre vechile hotare. 
Pe-un sfert de glob s-a înfrățit lumina 
unindu-ne din Elba pînă-n China.
Și astfel peste unirea asta mare 
drapelul sfînt al clasei muncitoare 
își flutură mătasea lui răsfrîntă.

......................................... • • L 
întregul veac se-mbucură și cîntă.
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Proiectul de lege rurală aprobat de Consiliul de Miniștri. Se poate 
observa semnătura lui Kogălniceanu

Tineretul 
sărbătorește 
Centenarul 

Unirii
(Urmare din pag. l-a) 

dințate de partid. în munca lor 
de fiecare zi tinerii, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., lupta în. pre
zent pentru a da viață importan
telor hotăriri ale plenarei C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958. 
Patriotismul socialist este o mă
reață forță mobilizatoare, insufle’ 
țind tineretul nostru alături de 
întregul popor, în munca și lupta 
în jurul partidului nostru drag — 
înțeleptul conducător al poporului 
romîn pe drumul construirii so
cialismului.

Sărbătorirea Centenarului Unirii 
Țărilor Romine reprezintă pentru 
tineretul nostru, pentru întregul 
popor romîn, nu numai prilejul 
evocării unei pagini glorioase din 
istoria patriei, ci și un imbold în 
lupta și munca spre obținerea de 
noi succese în opera de făurire a 
socialismului în patria noastră 
dragă, Republica Populară Ro- 
mînă.

POPORUL- 
făuritor al Unirii 
Țărilor Romine
(Urmare din pag. l-a)

contrat de aceea Ion Roată cu 
boierii, în Divanul Ad-hoc moldo
venesc după cum redă Ion Crean
gă : „Iar de la bolovanul dum
neavoastră, am înțeles așa : că 
pînă acum noi țăranii am dus 
cite-o piatră mai mare sau mai 
mică, pe umere ; însă acum sin- 
tem chemați a purta împreună* 
tot noi, opinca, o stâncă pe urne- 
rele noastre".

în anul 1859, luna ianuarie a 
fost ales domn în Moldova Ale
xandru Ioan Cuza I, luptătorul 
democrat de la 1848. Cînd s-a 
deschis și adunarea electivă de la 
București, s-a văzut încă odată, 
în istoria poporului romîn, ce pu
tere covîrșitoare poate avea voin
ța maselor. O mare de lume s-a 
strîns și tălăzuia în preajma a- 
dunării. Lucrători, meșteșugari, 
neguțători, în număr ca la 30.000, 
au urcat dealul Mitropoliei, spre 
a-și impune voința arzătoare spre 
Unire. Armata trimisă a fraterni
zat și ea cu masele în volbură. 
Așa se face că adunarea electivă, 
sub presiunea voinței maselor, l-a 
ales și în Țara Romînească domn 
tot pe Alexandru Ioan I.

Ideea din veac a unirii țării ro- 
mînești ieșise biruitoare, și împo
triva boierilor dușmani și împotri
va marilor puteri care se opuneau. 
Entuziasmul mulțimilor n-a mai a- 
vut margini. Actul propriu zis al 
Unirii care s-a înfăptuit de ale
șii țării ce au ascultat vrerea po
porului a fost cîntat de numeroși 
oameni de artă care au scos în 
evidență rolul hotărîtor jucat a- 
tunci de popor. Să ne amintim nu
mai de celebrul tablou numit „Hora 
Unirii la Craiova" semnat de ma
rele nostru pictor Theodor Aman 
în care se descrie participarea ma
selor, entuziasmul care a cuprins 
poporul în timpul înfăptuirii nia- 
relui eveniment al Unirii. In afară 
de vasta contribuție a compozito
rilor de pe atunci, un mare tri
but și-au dat bucuriei Unirii Ță
rilor Romînești, simpli muzicanți; 
simpli lăutari, de pe toate melea
gurile celor două țări popularizînd 
versurile poeților, sau alcătuind ei 
înșiși înflăcărate cîntece exprimînd 
fierberea extraordinară a momen

Un tablou din expozilția de la Muzeul Central Militar: Alexandru Ioan Cuza și moș Ion Roată

tului. O notiță din ziarul „Steaua 
Dunării" din 24 ianuarie 1859 spu
ne astfel: „...lăutarii cîntau în 
toate părțile, oștirea cu puștile 
de-a umere, amestecată prin popor, 
se bucură de fericirea generală. 
Astfel poporul, cu muzica... cu 
faclele aprinse, s-a purtat pe toate 
ulițele cîntînd Hora Unirii pe toa
te răspîntiile...".

Iar „Hora Națională moldo-ro- 
mînă", tipărită de librăria George 
Ioanid, spunea așa

Azi, vecinul moldovanul, 
Cîntă-n brațe cu munteanul, 
Și în lacrimi de iubire 
Cîntă, numai de unilre...".
A ieșit de asemenea la față ge

niul milenar al poporului romîn, 
prin pana bardului de la Mircești, 
care avea să scrie celebra horă a 
Unirii :

„Hai să dăm nună cu mină,
Cei cu inima romînă".
Poporul s-a bucurat.
Insă la masa Unirii Țărilor Ro- 

mîne nu aveau să se bucure de o 
viață mai bună cei ce au înfăp
tuit Unirea ci tot boierii și bur
ghezii, asupritorii poporului. Deși 
așezat pe unul din cele mai boga
te pămînturi și înzestrat cu toate 
virtuțile creatoare, poporul romîn a 
trecut apoi prin gama celor mai 
uscate dintre sărăcii și prin lan
țurile tuturor umilințelor. Prea pu
țini ani ne despart de vremea cmd 
eram considerați de-a dreptul in
capabili să fabricăm pînă și chi
brituri 1 Dacă s-a susținut vreoda
tă că am putea trăi prin puterea 
și averea noastră, că am putea 
construi, am întîlnit numai zimbe- 
te ironice și împotriviri teribile. 
Ani și ani după Unire țara noas
tră a stat cu brațele încătușate, cu 
geniul creator sub cel mai opac 
obroc I Așa se face că am intrat 
în secolul XX cu renumela de „țară 
înapoiată", „eminamente agrico
lă", „țară de ciobani", „de mă- 
măligari" și cu atîtea alte supra
nume false. Averile noastre se du
ceau pe apa Sîmbetei, iar aventu
rierii imperialismului luau în ex
ploatare acest paradis confundat 
cu nu știu ce colonie de la por
țile Orientului... Am cunoscut ani 
grei de mizerie și foamete, am ge
mut lîngă hambarele cu grîu și am 
stat în bezna ignoranței cu cartea 
deschisă la căpătîi. Industria noas

tră se rezuma aproape numai 1 
grapa de spini de pe vremea gc 
ților, cu toate că fierul crap 
munții și petrolul ne țîșnea de su 
talpa casei 1 Valorile noastre cit 
culau în vremea asta prin toaî 
continentele și îmgrășau parazit

„Tantiemele", „primele", „pre 
centele" însemnau ultimii stropi o 
sudoare, ultima vlagă a unui p< 
por lovit peste gură, rob la așa z 
șii mari „agricultori" și mari T 
dustriași.

E bine să nu uităm toate a< 
te adevăruri. Patria noastră 
schimbat înfățișarea doar de cîțîv 
ani de zile, dar e foarte bine s 
ne amintim necontenit că nimi 
n-a venit din întîmplare și di 
voia viatului! Toate înfăptuirii 
sînt fructul luptei neîntrerupte 
harnicei și vitezei noastre clas 
muncitoare, aliată cu țărănime 
muncitoare, sub conducerea part- 
dului1 N-am fi putut face nici u 
pas înainte spre cucerirea belșugt 
lui și demnității, fără săvîrșire 
biruințelor poporului avînd în frun 
te Partidul Muncitoresc Romî 
care au determinat azi mersul ZA 
toriei noastre înainte.

Bunurile muncite de popor a 
trecut în mîinile poporului, și aș 
se face că din țară importatoar 
pînă și de șervețele de masă, at 
ajuns să putem exporta astăzi di 
prisosul nostru mașinile cele m; 
mari și mai complicate, în mult 
laturi ale lumii. Ne mîndrim, ; 
avem tot dreptul să ne mînd>^' 
cu marea dezvoltare a Rom 
dar trebuie să ne întoarcem gi„-=-. 
mereu către cei ce prin lupta ț 
sacrificiul lor i-au îndreptat des 
tinele către zorii timpurilor noi I

Nimic n-ar fi fost cu putințl 
după cum ne dăm bine seamf 
fără crearea regimului nostru de 
mocrat popular. Milioane de oa 
meni ai muncii muncesc cu îîvn 
și dragoste în Republica noastră 
care le-a dat belșug și știință d 
carte, care le-a dat unul din cel 
mai neprețuite bunuri morale, mîn 
dria omenească. Iată de ce, odat; 
cu slava adusă luptătorilor din a 
cele timpuri ale Unirii, ridicăm di 
o mie de ori slavă Republicii noa 
stre, partidului nostru care duc> 
poporul înainte, pe drumul luminos 
al socialismului.

Unirea Țărilor Rorrane în 1859 
a fost rezultatul unor profunde pre
faceri economice și al unor prefa
ceri în structura de clasă a so
cietății, aî luptei de clasă dintre 
forțele sociale progresiste și for
țele sociale reacționare de la mij
locul secolului XIX-lea din țara 
noastră.

In același timp Unirea a creat 
condiții favorabile pentru în
făptuirea unei serii de prefaceri 
social-economice, politice și cultu
rale în direcția trecerii de la feu
dalism la capitalism; ea a creat, 
de asemenea, un cadru mai larg 
pentru desfășurarea luptei de clasă 
din țara noastră, și a ridicat, 
cu mai multă ascuțime ca în tre
cut, problema agrară, problemă 
cheie în procesul trecerii de la feu
dalism la capitalism.

In gîndirea socială a epocii s-au 
încrucișat păreri foarte diferite a- 
supra problemelor sociale. Gîndi
rea economică a fost terenul unei 
înverșunate lupte de clasă.

Numeroase au fost problemele 
economice în jurul cărora s-au în
crucișat spadele, s-au ciocnit 
punctele de vedere ale diferitelor 
grupuri din Țările Romîne din 
această vreme. Printre acestea 
se numără: problema perspective
lor de viitor ale feudalismului ca 
mod de producție, problema orien
tării celei mai bune care trebuia 
dată economiei țării în viitor, pro
blema politicii economice interne, 
problema politicii economice a țării 
noastre în raport cu țările străine 
etc.

Dar, dintre toate problemele eco
nomice izvorîte din procesul obiec
tiv al descompunerii feudalismului 
și al formării și răspîndirii germe
nilor capitalismului, cea care se 
impunea cu o tărie neobișnuită era 
problema agrară. Prin însemnăta
tea ei pentru progresul social al 
Țărilor Romîne și pentru îm
bunătățirea soartei majorității po
porului muncitor — a țărărimii io
bage din acea vreme — se poate 
spune că problema agrară a fost 
problema economică cheie în epo
ca Unirii. Această problemă a 
fost în același timp piatra de în

cercare, prilejul cel mai bun de 
verificare a atitudinii politice a 
diferitelor clase și pături sociale 
din țara noastră, față de progresul 
țării.

Literatura economică apărută în 
deceniul dinaintea Unirii și în anii 
imediat următori, mai precis în in
tervalul dintre anii 1850—1866, 
cunoaște două orientări diametral 
opuse. Aceste orientări oglindeau 
interesele celor două tabere care 
se înfruntau și în problema agrară. 
Este vorba în primul rînd despre 
tabăra feudală care lupta să men
țină vechea stare de lucruri din 
țara noastră, să apere marea pro
prietate funciară feudală de orice 
atingere. In al doilea rînd, este 
vorba despre tabăra antifeudală 
care lupta pentru progresul social 
al Țărilor Romîne și deci împo
triva forțelor sociale care se opu
neau progresului, împotriva boie
rilor, a feudalilor.

Cele două tabere se deosebesc în 
mod esențial in problema agrară. 
Astfel, tabăra reacționară a feuda
lilor ocolea problema împroprie
tăririi țăranilor iobagi cu pămînt. 
Tabăra antifeudală susținea dimpo
trivă că împroprietărirea este ab
solut necesară, că ea constituie o 
cerință a vremii, că ea constituie 
singura cale prin care se poate 
face un pas real înainte al între
gii țări pe linia progresului.

Tabăra antifeudală a cunoscut 
la rîndul ei mai multe curente în 
funcție de clasa socială ale cărei 
interese le apăra un ideolog sau 
altul. Ele se deosebeau prin răs
punsul dat la întrebarea „cum tre
buia făcută împroprietărirea țăra
nilor" prin hotărîrea cu care lup
tau împotriva feudalilor reacțio
nari. In felul acesta, gîndirea eco
nomică antifeudală din această 
vreme cunoaște trei curente prin
cipale : curentul democrat revolu
ționar care oglindea interesele 
marii mase a poporului muncitor, 
care reprezenta poziția cea mai a- 
vansată din gîndirea economică a 
epocii, întrucît se pronunța în mo
dul cel mai hotărît împotriva feu
dalismului, împotriva boierilor re
acționari pentru progresul social 
multilateral al țării, pentru împro
prietărirea țăranilor prin expro- 

pierea a 2/3 din moșiile boierești; 
curentul burghez avansat care 
oglindea interesele unei părți res- 
trînse a burgheziei care lupta cu 
hotărîre împotriva feudalismului, 
pentru progresul social multilate
ral, pentru lichidarea înapoierii 
economice a țării, pentru dezvol
tarea industriei, agriculturii și a 
comerțului și care s-a apropiat 
mult de aspirațiile majorității po
porului muncitor, legînd înfăptui-
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împroprietărirea țăranilor- 
problema fundamentală
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rea progresului social de îmbună
tățirea soartei poporului; acest 
curent propunea împroprietărirea 
țăranilor pe pămîntul care-1 folo
seau aceștia (aproximativ 2/3 din 
moșiile boierești), pronunțîndu-se 
in același timp pentru respectul 
proprietății private în general și 
pentru înfăptuirea împroprietăririi 
în așa fel îneît să nu aibă loc 
burări sociale; în sfîrșit un 
curent burghez care oglindea 
teresele majorității burgheziei 
mine, oscilantă din punct de 
dere politic, inconsecventă. De tea
ma maselor largi ale poporului 
care luptau în această epocă cu o 
tenacitate deosebită pentru a scă
pa de mizerie, pentru a obține pă- 
mînt, această parte a burgheziei 
recunoaște necesitatea împroprie
tăririi țăranilor, dar în același timp, 
sub presiunea boierimii reacționare 
cu care a făcut pînă la urmă un 
compromis, această parte a bur-

tul- 
alt 
in- 
ro- 
ve- 

gheziei îngustează foarte mult po
sibilitatea împroprietăririi țărani
lor, propunînd să se folosească în 
acest scop numai pămîntul aflat 
în proprietatea statului și a mănă
stirilor. In felul acesta, majorita
tea burgheziei romîne trădează 
interesele vitale ale maselor, în- 
cercînd ca prin jumătăți de mă
sură să potolească revolta de 
veacuri a poporului asuprit și în 
același timp să apere interesele

Sultana Sutâ-Selejan —
reacționari, Bălcescu demonstrează 
că problema împroprietăririi țăra
nilor clăcași este chestiunea esen
țială de care se leagă asigurarea 
progresului social al țării.

„...este evident — scria Bălcescu 
— că aceasta (chestiunea proprie
tății — n.n.) era chestiunea prin
cipală a revoluției și că 
izvorul celor mai multe 
societatea noastră".

„Acum nu era deajuns
Bălcescu în altă parte — a voi nu
mai ca statul să se facă romînesc, 
trebuia încă a deslega problemul 
sărăciei poporului, a da o altă or
ganizație proprietății, baza socie
tății, a bogăției și fericirii pu
blice".

Prin cuvinte pline de patriotism 
și de entuziasm revoluționar, Băl
cescu a exprimat de nenumărate 
ori încrederea sa în poporul tnun-

sale de clasă exploatatoare, pre
cum și interesele boierimii feudale 
cu care a ajuns la o înțelegere în 
dauna maselor muncitoare.

Pagini strălucite de gîndire au 
fost scrise în literatura economică 
a acestei epoci, îndeosebi de gîn- 
ditorii democrați revoluționari, de 
purtătorii de cuvînt ai masei largi 
a poporului muncitor, ai țărănimii 
iobage.

în primii ani ai deceniului pre
mergător unirii au fost scrise cî- 
teva lucrări social-economice deo
sebit de importante de către lup
tătorul și gînditorul democrat-re- 
voluționar romîn Nicolae Bălcescu 
și anume: „Reforma socială la ro- 
mîni“, care este publicată în ver
siune franceză sub titlul „Chestiu
nea economică a Principatelor Du
nărene" (1850), „Mersul revoluției 
in istoria romînilor" (1850), „Tre* 

cutul și prezentul" (1851), „Istoria 
romînilor sub Mihai Vodă Vitea
zul"' (1851).

Aceste lucrări cuprind cea mai 
înaintată poziție ideologică asupra 
problemei agrare în gîndirea eco
nomică a epocii respective în țara 
noastră.

După o aspră și întemeiată cri
tică adusă la adresa înapoierii ță
rilor romîne, caracterului retrograd 
și lipsei de patriotism al feudalilor 

W '■v»

aici era 
rele din

— scrie

citor, prețuirea sa pentru activita
tea economică a poporului, con
vingerea sa că progresul social al 
Țărilor Romîne este condiționat în 
principal de activitatea și partici
parea conștientă a poporului la 
lupta împotriva forțelor sociale re
trograde.

„Unde poporul nu e liber — 
scria Bălcescu — unde egalitatea 
nu domnește, acolo nu e viață".

„Starea poporului ne dă o mă-
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sură de înflorirea și înaintarea 
unei țări".

întrucît revoluția din 1848 din 
Țările Romîne nu a rezolvat pro
blema socială esențială, problema 
agrară, întrucît Bălcescu consi
dera că toate marile înfăptuiri pe 
linia progresului se pot face nu
mai în lupta aprigă împotriva for
țelor reacționare 
afară, el atrage 
populare:

„!n zadar veți 
veți ruga pe la 
lor, pe la ușile miniștrilor. Ei nu 
vă vor da nimic, căci nici vor, nici 
pot. Fiți gata dar a o lua voi, 
fiindcă împărații, domnii și boierii 
pământului nu dau fără numai a- 
ceea ce le smulg popoarele. Fiți 
gata, dar, a vă lupta bărbăteșie..."

In literatura economică a aces
tei epoci au mai fost înscrise cî- 
teva pagini strălucite cu privire la 
problema agrară, cu privire la le

dinăuntru și din 
atenția maselor

îngenunchia și vă 
porțile împărați-

gătura indisolubilă dintre înfăptui
rea unității politice a țărilor romî
ne și împroprietărirea țăranilor clă
cași.

Pe această linie trebuie remar
cate în mod deosebit trei figuri 
de ginditori romîni din epoca Uni
rii, care au dat dovadă de un 
înalt patriotism, care s-au apro
piat în multe privințe de gîndirea 
lui N. Bălcescu susținînd și ei ne
cesitatea și posibilitatea împroprie
tăririi țăranilor cu pămîntul pe 
care l-au folosit de veacuri, deci 
prin exproprierea a 2/3 din moșiile 
boierești. Este vorba de Al. G. 
Golescu-Arăpilă, de Mihail Kogăi- 
niceanu și de economistul și sta- 
tisticianul D. P. Marțian.

Al. G. Golescu-Arăpilă a înscris 
o pagină luminoasă în istoria lup
tei pentru împroprietărirea țărani
lor prin lucrarea sa „Despre abo
lirea serbiei în Principatele Dună
rene" publicată la Paris în 1856. 
Folosindu-se de argumente de or
din economic și istoric el a zdrobit 
calomniile boierimii reacționare la 
adresa luptătorilor progresiști din 
țara noastră și a demonstrat nete
meinicia argumentelor boierilor 
care se împotriveau împroprietări
rii țăranilor.

Mihail Kogălniceanu a întrunii 
în persoana sa un valoros om poli
tic și un gînditor profund al epocii 
Unirii. In programul ziarului 
„Steaua Dunării" diln 1855, în dis
cursul la alegerea lui Alexandru 
loan Cuza ca domnitor al Princi
patelor Unite, în ianuarie 1859 și 
mai ales în discursul său rostit în 
1862 în Parlamentul romîn și inti
tulat „îmbunătățirea soartei țăra
nilor", Mihail Kogălniceanu a dus 
o aprigă luptă împotriva poziției 
reacționare a boierimii și împotri
va poziției oscilante a majorității 
burgheziei romîne în problema 
agrară, aprc>piindu-se de aspirațiile 
masei largi a poporalul asuprit 
de a scăpa de sub jugul feudal, de 
a primi pămînt și libertate.

Combătînd compromisul elibe
rării țăranilor din legăturile feu
dale fără a le da pămînt, fără a-i 
împroprietări, Kogălniceanu spu
nea>:

„Sărmanii țărani I Ei pînă a- 
cum aveau în spinare un singur 
sac; acum, ca îmbunătățire, am 
voi să le punem pe umere doi 
saci".

Voi combate — spunea e' - 
„...orice alt proect care ar țitî e 
a lipsi pe țărani de o singură pră
jină de pămînt din ceea ce ei as
tăzi stăpînesc..."

Pe poziție asemănătoare s-a si
tuat și D. P. Marțian. Coloanele 
celor două reviste înființate de el 
„Analele economice" si „Analele 
statistice" (1860—1865) au fost 
deseori utilizate de el pentru a cri
tica starea de înapoiere a țării 
noastre la mijlocul secolului tre
cut, pentru a dezvălui rolul reac
ționar și incapacitatea economică 
a majorității boierimii feudale, 
pentru a atrage luarea aminte a 
publicului cititor asupra problemei 
împroprietăririi țăranilor. Sezisînd 
în mod just direcția dezvoltării 
obiective a economiei țării noastre 
diln acea vreme, D. P. Marțian a 
considerat problema împroprietă
ririi drept problema economică- 
fundamentală a acelei epoci.

Pilda activității sociale a acestor 
figuri luminoase de ginditori ne 
duce la concluzia marxistă i 
progresul social se realizează >_ J-
tr-o înverșunată și necontenită 
luptă dintre nou și vechi, printr-o 
înverșunată luptă de clasă, că 
baza victoriilor politice pe linia 
progresului a constituit-o întot
deauna activitatea și lupta masei 
largi a poporului muncitor, că 
gînditorii cei mai înaintați, cei 
mai progresiști au fost întotdeauna 
aceia care au legat activitatea și 
gîndirea lor de aspirațiile oame
nilor muncii spre o viață mai bună, 
spre eliberarea de exploatare. As
tăzi, cînd idealurile pentru care 
au luptat gînditorii de la jumătatea 
secolului al XIX-lea au fost de 
mult înfăptuite, cînd problema a- 
griculturii ,se rezolvă pe baza po
liticii partidului nostru pe calea 
socialismului aducător de belșug 
și fericire pentru țărănime, po
porul nostru dă prinosul recunoș
tinței sale și acelor care în gre
lele condiții ale feudalismului a« 
luptat pentru împroprietărirea ță
ranilor.



Promoția

Ochii 
dulci, d® 
tițe, doi 
cravata 
atît de mulți dintre colegi, ur
mează să devină și mîndria lor : 
a Violetei Chetrușcă, a Maria
nei Văcaru, a Gondei Chițu, a 
lui Ilie Fieraru, a lui Stelian 
Popovici de la Școala nr. 2 din 
orașul Cîmpina.

în fața celor cinci — și numai 
pentru ei — ușa s-a deschis și 
in sală au intrat câteva perso
naje cu totul extraordinare.

Mai întîi un bărbat zvelt, cu 
trăsături frumoase și barbișon ; 
era îmbrăcat într-o tunică plină 
cu decorații. Apoi alții, în hai
ne negre, solemne —- figuri 
foarte cunoscute. Pe urmă cîți- 
va țărani, în chelburi albe, pur- 
tînd ,pe cap căciuli și toiege în 
mîinile noduroase. Toți veniseră 
de departe, din zarea unui veac, 
chemați poate de glasul profe
soarei de istorie care, vorbind 
despre Divanurile Ad-hoc, despre 
unioniștij și lupta lor pentjru U- 
nire, le rostea numele : colone
lul Alexandru Ioan Cuza, ...Mi
hail Kogălniceanu, ...Vasile 
Alecsandri, ...moș Ion Roată...

Acei înalți oaspeți au trețut 
lângă părete și au rămas acolo, 
în umbră, confundîndu-se cu 
umbra, însă făcând semn către 
puștanii ale căror cravate roșii 
se mai aflau în mîinile 
to.J ei superioare.

Uită-te bline, 
bine Mariana, 
uită-te bine, 
care au urmat 
te a veacului i 
vă îndeamnă 
chemarea și țelurile 
vostru. Rostiți tare și limpede 
cuvintele jurământului pionie
resc, nu vă lăsați cuțiinși de 
sfială, deși marile umbre au ve
nit s§ vă asculte. Să fiți credin
cioși poporului și cauzei Parti
dului Muncitoresc Român. s« 
fiți luptători dîrji, dinstiți și 
curajoși pentru cauza sooialis 
mului. Să fiți în orice clipă qata 
să vă sluțiți patria, pe meleagu
rile etlreia se clădește o viață 
nouă.

Sărutați flamurile roșii.
Stați drept, acum cînd tova

rășa Savenco înnoadă cravata.
Intrați în rînduri, alături de 

ceilalți pionieri.

copiilor aveau luciri 
catifea brună. Trei fe 
băieți. Cravata roșie, 
cu care se mîndresc

a n i

——

întîlnirea între unități militare muntene și moldovene lingă Socota la 21 aiprilie 1859

Muzee și expoziții care oglindesc 
lupta pentru Unire

Deschiderea Muzeului
Unirii din iași

instruc-

uită-te
Steliane

, Iliuță, 
si tu

Oamenii aceștia 
chemarea fierbin- 
lor vă privesc si 
să fiți demni de 

timpului

în ajunul sărbătoririi Centena
rului Unirii Țărilor Romîne, la
șul — oraș cu numeroase monu
mente care evocă lupta de veacuri 
a poporului nostru pentru un vi
itor luminos — sa îmbogățit cu 
un nou monument istoric — Mu
zeul Unirii. Clădirea din strada 
Lăpușneanu care adăpostește mu
zeul, a fost între <anii 1859 și 1862, 
ultima reședință domnească a lui 
Al. 1. Cuza. Noul așezământ de 
cultură cuprinde importante docu
mente autentice din perioada con
stituirii statului național romîn.

în cele 14 săli sînt expuse pes
te 2.000 de stampe, gravuri, pu
blicații, fotografii, precum și nu
meroase documente inedite. Prin
tre acestea se află și un citat în 
care cronicarul Miron Costvn for
mulează limpede ideea unității 
naționale. Reproducerile după 
stampe înfățișează pe deputății 
clăeași din Divanul Ad-hoc al Mol
dovei. De asemenea. este expusă 
importanta „Propunere", prin fare 
deputății, pontași cer ca pe viitor 
„sătexinu să fie și el pus în rin- 
dul oamenilor, să nu mai fie ca 
pînă acum asămăluit cu dobitoa-

recent, este și procesul-verbdl din 
7 octombrie 1857 al ședinței Di
vanului Ad-hoc, în care s-a pro
pus, printre oițele. Unirea Țărilor 
Române intr-un singur stat cu nu
mele de România. Se află, de ase
menea, dosarul de cercetări al lui 
moș Ion Roată, arestat la Iași sub 
învinuirea de „instigator al țăra
nilor11.

Muzeul mai cuprinde obiec
te care au aparținut domnitorului 
Al. I. Cuza, iar unele săli sînt 
consacrate colaboratorilor lui 
Cuza, luptători înflăcărați pentru 
Unirea Țărilor Romîne : Mihail 
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, 
C. A. Rosetti, Elena Cuza.

Cuvântul de deschidere a fost 
rostit de tov. Octav Iliescu, preșe
dintele Sfatului Popular Orășenesc 
Iași,

Deschiderea expoziției 
de documente 

Ia Casa Scriitorilor 
^Mihail Sadoveanutt

Manifestări consacrate
Ceatenarului Uniră

Adunări ale oamenilor muncii• •

ȘTEFAN IUREȘ

cele' necuvântătoare".
Printre documentele inedite de 

mare valoare istorică, descoperite

i

ț
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Cu ocazia Centenarului Unirii 
Țărilor Romîne, Biblioteca Aca
demiei R. P. Romine a organizat 
o expoziție de documente la 
Casa Scriitorilor „Mihail Sado- 
veanu". La deschiderea expoziției 
au fost prezenți academicieni, 
membri coresnondenți ai Acade
miei R. P. Romîne, cercetători ai 
institutelor Academiei, 
oameni ai muncii.

In expoziție sînt 
numeroase documente 
din colecția Bibliotecii
R. P. Romîne: ediții Tare ale u- 
nor publicații periodice, cărți, 
afișe, fascicule de legi, stampe, 
gravuri, fotografii. Panourile ce 
cuprind astfel de documente sînt 
intitulate: „Starea economică și

îdft

Telegrama prin care se anunță secularizarea averilor mănăstirești

Ca și celelalte cenacluri, și ce
naclul literar al tinerilor munci
tori de la uzinele „23 August" din 
București a organizat o ședință în
chinată Centenarului Unirii Țări
lor Romîne. Membrii cenaclului 
s-au pregătit temeinic și au adus 
spre a fi citite lucrări literare, e- 
vocînd însemnatul act al Unirii, 
viața de ieri și de azi a poporului 
nostru și a tineretului nostru, 
traiul tot mai luminos al oameni
lor muncii în zilele regimului de
mocrat-popular. Deschizînd ședin
ța, tov. Gheorghe Chirculescu din 
conducerea cenaclului a rostit un 
scurt ouvint introductiv in care a 
vorbit despre marea sărbătoare pe 
care o reprezintă ziua de 24 Ia
nuarie, despre semnificația Unirii 
și fericirea ce o avem de a sărbă
tori centenarul în anii puterii 
populare, în anii drumului victo
rios spre socialism.

Utemistul Petre David s-a în
scris la cuvânt și a arătat că, deși 
a îndrăgit de curând poezia fi 
de-abia a scris primele versuri,

numeroși

prezentate 
originale 

Academiei

socială a vremii în țările Romî
ne", „Lupta pentru cultivarea 
limbii, culturii și conștiinței isto
rice comune", „Lupta ideologică 
pentru Unire", „Presa și cartea 
tn lupta pentru Unire", „Solida
ritatea internațională cu iieea 
Unirii", „înfăptuirea și consoli
darea statului național unitar" 
etc. Sub fotografiile ce reprezin
tă Divanurile Ad-hoc sînt înscrisa 
citate din publicațiile vremii care 
arată că actul Unirii este opera 
conștientă a maselor populare.

Expoziția cuprinde, de aseme
nea, proclamațiile și mesajele 
domnitorului Al. I. Cuza adresa
te poporului, precum și materiale 
inedite cum sînt discursuri, scri
sori și telegrame ale unor pa- 
trioți care au militat pentru Uni
re. Sînt expuse în original textul 
jurămîntului depus de Cuza la 
alegerea sa ca domnitor, manus
crisele unor cîntece, opere litera
re, scrisori și telegrame ale lui 
Vasile Alecsandri.

Alte panouri intitulate „La 100 
de ani după Unire" prezintă în 
imagini realizările principale do- 
bîndite de poporul nostru, în anii 
regimului democrat popular, sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui.

Expoziția de documente despre 
înfăptuirea Unirii Țărilor Romî
ne va rămâne deschisă pînă la 
10 februarie. Ea poate fi vizitată 
zilnic, cu excepția zilei de luni, 
între orele 10 și 13 și 16 și 20.

★

în cadrul muzeului regional 
din Orașul Stalin s-a deschis vi
neri dimineață expoziția consa
crată Centenarului Unirii Țărilor 
Romîne. Sînt expuse stampe, fo
tografii și documente inedite de 
valoare istorică, datînd din epoca 
Unirii.

In întreprinderile și instituțiile 
din întreaga țară au avut loc vi
neri adunari consacrate împlinirii 
a 100 de ani de la Unirea Țărilor 
Romîne.

Evocarea luptei maselor popu
lare sub' conducerea elementelor 
înaintate ale timpului, pentru îm
plinirea aspirațiilor naționale și 
sociale a constituit pentru oame
nii muncii participant la aceste 
adunări un nou imbold în lupta 
lor pentru obținerea de noi succe
se în dezvoltarea și întărirea pa
triei noastre, pentru apărarea pă
cii.

La uzinele metalurgice „Repu
blica" din Capitală, numeroși 
muncitori au ascultat expunerea 
tov. Gh. Petroiu, directorul gene
rai al uzinei, care, vorbind despre 
rolul maselor în înfăptuirea Unirii 
Țărilor Romîne, a arătat printre 
altele, că ziua de 24 Ianuarie 
1859 a marcat victoria forțelor pro
gresiste asupra forțelor reacționa
re și începutul unor noi și impor
tante prefaceri în viața poporului 
nostru. Păstrînd vie amintirea a- 
cestui însemnat eveniment din is
toria țării noastre, poporul nostru 
muncește astăzi cu eforturi spori
te, sub conducerea partidului, pen
tru a obține noi succese în opera 
de construire a socialismului.

In încheiere corul 
dansuri a uzinei a 
program artistic.

Sute de muncitori 
metalurgice „Vasile 
participat la adunarea consacrată 
Centenarului Unirii Țărilor Romî
ne. Tov. Aurel Matei, președintele 
Comitetului de întreprindere, vor
bind despre importanța actului is
toric de la 24 Ianuarie 1859, a 
arătat rolul istoric, politic și eco
nomic pe care l-a avut Unirea Ță
rilor Romîne în dezvoltarea ulte
rioară a Romîniei. Oamenii mun
cii din țara noastră cinstesc pe 
înaintașii lor progresiști și păs
trează cele mai bune tradiții de 
luptă pentru propășirea socială a 
poporului nostru.

Mii de muncitori de la uzinele 
„Klement Gottwald", uzinele „Se
mănătoarea", Filatura romînească 
de bumbac, fabrica „Kirov" și de 
la numeroase alte întreprinderi 
din Capitală au participat vineri 
la adunările prilejuite de împlini
rea a 100 de ani de la Unirea Ță
rilor Romîne.

La Casa de Cultură a studenți
lor „Grigore Preoteasa", în fața 
a numeroși studenți de la diferite 
institute și facultăți din Capitală, 
scriitorul Dumitru Almașu a evo
cat momente din lupta dusă de 
masele populare și intelectualita
tea progresistă pentru înfăptuirea 
Unirii Țărilor Romîne.

La Hunedoara Jurnaliștii, oțela- 
rii, laminatorii și alți oameni ai 
muncii de la Combinatul siderur
gic Hunedoara au ascultat confe
rința dr. Elena Iuga. Infățișînd 
evenimentele de la 24 Ianuarie 
1859, vorbitoarea a arătat că Uni-

rea este sărbătoarea întregului po
por romîn și a minorităților națio
nale din țara noastră, care o cin
stesc azi în patria lor liberă, unde 
au înfăptuit năzuințele pentru 
care au luptat veacuri de-a rîndul 
masele populare.

Manifestări consacrate Centena
rului Unirii Țărilor Romîne au 
mai avut loc la centrul minier 
Ghelar, la exploatarea carboniferă 
Tebea, întreprinderea „Ardeleana"- 
Alba lulia și în alte întreprinderi 
din regiune.

La uzinele „Victoria“-Calan a 
avut loc un simpozion cu tema 
Unirii, urmat de un program ar
tistic prezentat de formația artis
tică de amatori a clubului uzi
nelor.

Conferințe despre Centenarul 
Unirii Țărilor Romîne urmate de 
programe artistice au mai avut 
loc, printre altele, la cluburile 
muncitorești „Victoria" și „Meta
lul", și la clubul uzinelor „Carbo- 
chirn".

conferențiat apoi despre „Unirea 
și însemnătatea ei istorică".

Sesiunea științifică 
a Institutului de Istorie 
al Academiei R.P. Romîne
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Inaugurarea

și echipa 
prezentat

de 
un

de la uzinele 
Roaită* au

unor plăci comemorative
Vineri la amiază, în diferite 

locuri din Capitală unde s-au des
fășurat evenimente legate de actul 
istoric de Ia 24 Ianuarie 1859 au 
fost inaugurate plăci comemorati
ve, în amintirea patrioților, ou- 
noscuți și anonimi, care cu un veac 
în urmă au luptat ou abnegație 
pentru împlinirea aspirațiilor 
seculare ale maselor populare din 
țara noastră — Unirea Țărilor 
Romîne. _______ _ __ _ _

La festivitățile care au avut loc cu acest prilej a vorbit tov. Nico- 
lae Vlădășcău, președintele Sfatu
lui popular al raionului „I. V. 
Stalin".

sfatului popular al raionului „Ni- 
colae Bălcescu" din Capitală.

★
Pe placa comemorativă dezvelită 

la Palatul Republicii sînt înscrise 
cuvintele : „în acest loc a existat 
vechiul palat de reședință al dom
nitorului Alexandru Ioan Cuza, 
prin a cărui dublă alegere din 5 
și 24 Ianuarie 1859 s-a înfăptuit 
Unirea Țărilor Romîne“.

La festivitatea care a avut Ioc

dubla alegere a lui Alexandru 
Ioan Cuza de către fruntașii Par
tidei Naționale ca domn al Țării 
Romîneșiti". La festivitatea care a 
avut loo, a luat cuvîntul tov. Ion 
Axinte, președintele Sfatului popu
lar al raionului Tudor Vladitni- 
rescu.

Unirii Țărilor

Eminescu“ a 
I. Cuza“ din

Ședință festivă la lași
Vineri în orașul Iași au avut 

loc numeroase manifestări consa
crate Centenarului 
Romîne.

In aula .JMihail 
Universității „Al.
Iași a avut loc o ședință festivă 
organizată de filiala Iași a Aca
demiei R.P. Romîne, împreună cu 
universitatea ieșeană. Au partici
pat academicieni, membrii cores
pondenți ai Academiei R.P. Ro
mîne, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, cadre 
didactice și cercetători științifici 
din cele patru institute de învă- 
țămînt superior din Iași, nume
roși studenți.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. Ion Creangă, rec
torul Universității din Iași care, 
după ce a relevat însemnătatea 
actului istoric de ia 24 Ianuarie 
1859, a subliniat că acest eveni
ment este strîns legat de crearea 
Universității din lași, cea mai 
veche universitate din țara noa
stră, înființată în 1860, printr-un 
decret al domnitorului Al. I. 
Cuza.

Tovarășul Ștefan Bălan, ad
junct al ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii, a adus un căl
duros salut celor prezenți din 
partea Comitetului național de 
organizare a sărbătoririi Cente
narului Unirii Țărilor Romîne, a 
Prezidiului Academiei R.P. Ro
mîne și a Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii. In numele 
studenților ieșeni a luat cuvîntul 
Dumitru Sevtiuc, student la Fa
cultatea de istorie și filologie. 
Prof. univ. Valerian Popovici a

Vineri a avut loc în Capitală 
sesiunea științifică .a Institutului 
de istorie al Academiei R.P. Ro
mîne, consacrată Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne.

La Sesiune au participat. aca-_ 
demicieni, membri corespondenți 
ai Academiei R.P. Romîne, cer
cetători ai Institutului de istorie 
al Academiei R.P. Romîne și ai 
Institutului de istorie a partidu
lui de pe lângă C.C. al P.M.R, 
cadre didactice și studenți de la 
Facultatea de istorie a Univer
sității „C. I. Parhon".

Printre comunicările prezenta
te au fost: „Rolul maselor popu
lare în făurirea Unirii Țărilor 
Romîne" de Nichita Adăniloaie, 
„Lupta pentru Unire a revoluțio
narilor exilați" (1848—1857) de 
Cornelia Bodea, cercetători prin
cipali la Institutul de istorie al 
Academiei R. P. Romîne, „Atitu
dinea marilor puteri față de pro
blema Unirii Țărilor Romîne" de 
conf. univ. Sandu Vianu, „Un 
luptător pentru Unire: Moș Ion 
Roată" de Dan Berindei, cerce
tător principal la Institutul de 
istorie al Academiei R. P. Romî
ne, „Condițiile interne economice 
și sociale care au determinat 
Unirea Țărilor Romîne" de conf. 
univ. Gh. Georgescu-Buzău și al
tele.

Manifestări la Cluj
Numeroase manifestări consa

crate Centenarului Unirii Țărilor 
Romîne au avut loc în cursul 
zilei de vineri și în orașul Cluj.

La Filiala Academiei R. P. Ro
mîne s-a ținut o adunare festivă, 
în cadrul căreia prof. univ. V, 
Cheresteșiu, secretar științific al 
filialei Cluj a Academiei R. P. 
Romîne, a vorbit în fața unei nu
meroase asistențe formate din

................ ......................... «O"... . ....

Atribuirea numelui militanților 
de frunte ai 

de

cercetători de la institutele $ 
secțiile filialei, cadre didactice și 
alți oameni de știință din loca-i 
litote, despre importanța istorică 
a actului'Unirii Țărilor Romine.

După-amiază, în sala de con
ferințe a Bibliotecii Centrale Uni
versitare a avut loc sesiunea de 
comunicări științifice a Institutu
lui de Iștorie al filialei din Cluj 
a Academiei R. P. Romîne con
sacrată Centenarului Unirii Ță
rilor Romîne. La sesiune au par
ticipat academicieni, cadre didac
tice universitare, cercetători știin
țifici romîni și maghiari, repre
zentanți ai organelor de partid șl 
de stat.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. Constantin 
Daicovidu, rector al Universită
ții „Victor Babeș", director al 
Institutului de istorie al Filialei 
din Cluj a Academiei R. P. Ro
mîne. Au fost prezentate comuni
cările științifice: „Importanța* is
torică a Unirii Țărilor Romîne” 
de prof. univ. Victor Cheresteșiu, 
„Ecoul Unirii Țărilor Romîne în 
Transilvania” de conf. univ. Ște
fan Pascu, „Emigrația maghiară 
și Unirea Țărilor Romîne" de 
prof. univ. Edgar Balogh și 
„Ecoul Unirii Țărilor Romîne" 
în presa germană din Transilva
nia" de Carol Gollner, cercetător 
la secția de istorie din Sibiu, a 
Filialei din Cluj a Academiei 
R. P. Romîne.

Tot vineri, a avut loc deschide
rea expoziției -„Centenarul Uni
rii”, organizată de Biblioteca 
centrală universitară. Expoziția 
cuprinde documente privind pre
gătirea și înfăptuirea Unirii, foto
copii, cărți și reviste care înfăți
șează aspecte din timpul domniei 
lu Al. I. Cuza.

In cursul aceleiași zile, Ia Pa
latul Culturi a avut loc un sim
pozion cu tema „100 de ani de la 
Unirea Țărilor Romîne", iar la 
Casa Universitarilor au fost or
ganizate două conferințe urmate 
de programe artistice la care 
și-au dat concursul formațiile de 
amatori ale Casei de cultură a 
studenților și Universității „Vic
tor Babeș”. .

(Agerpres) j

Unirii unor instituții 
învoțdmînt

Cu prilejul Centenarului 
Țărilor Romîne mai multe 
Iuții de învățământ din regiunea 
Galați au primit într-un cadru 
festiv numele unor militanți de 
frunte ai Unirii. S-au atribuit de
numirile „Costache Negri" Institu
tului pedagogic din Galați, „Al. 1. 
Cuza" Școlii medii nr. 2 din 
Focșani, „Moș Ion Roată" Școlii 
elementare din comuna Cîmpuri, 
raionul Panciu, iar Școala medie 
nr. 1 din Focșani a primit denu
mirea „Unirea".

Ea adunările festive oare au a-

Unirii
ITLStl-

vut loc cu acest prilej au luat cu
vîntul activiști de partid fi de 
stat care au subliniat importanța 
actului Unirii și au evocat mo
mente din lupta dusă de masele 
populare sub conducerea elemen
telor progresiste ale epocii, pen
tru înfăptuirea Unirii Țărilor Ro
mîne. Au mai luat cuvîntul pro
fesori fi elevi care și-au exprimat ’ 
hotărîrea de a păstra mereu vie 
amintirea făuritorilor Unirii, de a 
urâta prin munca lor că sint 
demni de cinstea ce s-a făcut in
stituțiilor de învățământ in care 
își desfășoară activitatea.

cu acest prilej au participat un 
mare număr de locuitori ai Capi
talei — muncitori, intelectuali, 
militari, studenți și elevi.

★

O placă comemorativă a fost 
dezvelită pe clădirea Marii Adu
nări Naționale ; ridicată pe locul 
vechii clădiri unde în anul 1859 
s-au desfășurat lucrările adunării 
elective, care, sub presiunea ma
selor, a ales la 24 Ianuarie pe 
Alexandru loan Cuza ca domn și 
în Țara Romînească.

La festivitatea care a 
cu acest prilej a luat 
tov. Toma Bogdan,

avut loc 
cuvîntul 

președintele

★
La festivitatea care a avut loc 

în str. Enăchiță Văcărescu nr. 7, 
a fost <lozv»lită o plecă comemo
rativă pe casa unde a locuit zia
ristul și scriitorul progresist N. T. 

pentruOrășanu, luptător activ 
Unirea Țărilor Romîne.

★
Pe placa comemorativă 

lită pe str. Smîrdan nr. 
află următoarea inscripție : 
această clădire se afla în anii Uni 
rii Țărilor Romîne hotelul „Con
cordia", unde — în seara zilei de 
23 ianuarie 1859 — s-a hotărît

dezve-
39 se 

„In

Printre tinerele condee de la cenaclul uzinelor „23 August*

Cîntînd patriotismul

de iezi al poporului
și patriotismul de azi, socialist
ține să le citească în cenaclu încer
carea sa dedicată Unirii El a citit 
printre altele poezia „Prinos pa
triei', in care, cîntînd această săr
bătoare, arată că împrejurările 
fericite în care se desfășoară ea, 
depășește cu mult visurile maselor 
care au luptat pentru unire, re
prezentînd înfăptuirea idealurilor 
înaintate ale clasei muncitoare.

„Zile și nopți, mereu sperară 
Strămoșii noștri-n viilor

Mu-reau visând o primăvară 
Ce-o văd acum urmașii lor".

Tot aceluiași eveniment l-a în
chinat poeziile safe fi tovarășul 
Bărbulescu Florian, cîntînd în 
versuri frumusețile patriei îmbo
gățite azi de marile construcții ale 
socialismului. Arătînd ci patrio
tismul oamenilor din popor care 
au făurit Unirea prin lupta lor de 
la 1859, trăiește azi înzecit în su
flatele fiecărui om al muncii con-

știent de marea fericire fi răspun
dere de a trăi în Republica Popu 
Iară Română — stat al oamenilor 
muncii— tinărul poet exprima a 
ceasta idee in poezia lirică inchi 
notă patriei, in versurile ;

„De aceea iubesc această țară 
Ce-mi

Șl s-o

N-am

este părinte, frate și 
prieten 

iubesc cu inima-mi 
de pară 

încetat și nici n-o 
să încetin"

'Ar
Vineri după amiază în orașul 

Galați a avut loc solemnitatea dez
velirii unei plăci comemorative la 
Muzeul regional de istorie, clădire 
în care a trăit domnitorul Al. 1. 
Cuza. 1

Delegații ale oamenilor muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
gălățene au depus apoi coroane și 
jerbe de flori la bustul lui Al. I. 
Cuza

'★
Vineri la prînz au fost dezvelite 

la lași plăci memoriale pe casele 
unde au locuit Vasile Alecsandri 
și Mihail Kogălniceanu și pe imo
bilul din strada Gheorghi Dimi
trov, unde în noaptea de 3 ianua
rie 1859 un grup de deputați unio- 
niști au propus ca domn al Mol- 
dovii pe Al. 1. Cuza.

(Agerpres)

A citit din versurile ltd și iov. 
Chirculescu Ghedrgke. El a des
cris în poezia „Privește oțelarul* 
chipul unui muncitor înaintat 
care lucrează cu avînt, conștient 
că munca lui, plină de elan pa
triotic contribuie la înflorirea pa 
triei noastre libere, la întărirea 
alianței clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare chezășia
mersului victorios spre socialism.

„E trainică unirea și fără 
maarte-i zidul

Că noii alianțe, făptaș îi e 
Partidul!"

După citirea poeziilor, au luat 
cuvîntul mai mulți tovarăși prin
tre care tov. Constantin Mărgărit, 
George Marian, Gh. Crîngaș fi 
alții care au relevat meritele ver
surilor și au făcut diverse obser
vații fi sugestii folositoare. In 
ziua următoare membrii cenaclu
lui au luat parte la o adunare fe
stivă și o serbare dată în cinstea 
Unirii, unde au recitat din versuri-

Stampă reprezentând alegerea lui Alexandru Ioan Cuza la Bucu rești
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Vineri s-au încheiat în Capita
lă lucrările primei sesiuni de co
municări științifice a Institutului 
de cercetări chimlco-farmaceutice. 
In cele trei zile ale lucrărilor au 
fost prezentate și dezbătute un 
număr important de comunicări 
și referate privind probleme de 
sinteză, biosinteză, analize fizice 
și chimice etc. O parte din co
municări au fost făcute de me
dici din clinicile care experimen
tează medicamentele 
acest institut.

Din comunicări și 
reieșit că multe din 
tele ale căror rețete și procese 
tehnologice au fost elaborate de 
cercetătorii institutului, se pro
duc acum pe scară industrială. 
Acestea au aceeași eficiență ca 
și produsele similare realizate în 
străinătate.

In cuvîntul de închidere a se
siunii, ing. Mihail Florescu, mi- sărbătoririi

realizate de

discuții a 
medicamen-

nistrul Industriei Petrolului și 
Chimiei, a arătat, printre altele, 
ritmul rapid în care s-a dezvol
tat în ultimii ani industria de 
medicamente din țara noastră, 
precum și aportul pe care l-a 
adus la aceasta Institutul de cer
cetări chimico-farmaceutice. Sub
liniind sarcinile ce revin indu
striei chimice în lumina docu
mentelor Plenarei din noiembrie 
1958 a C.C. al P.M.R., vorbitorul 
a arătat că cercetătorii institutu
lui trebuie să intensifice munca 
de cercetare pentru descoperita 
de noi medicamente cît mai bune 
și la un preț de cost redus.

Tn program: o 
a actului Unirii 
montajul literar 

irozatorii Unirii" de Ai. 
________ 'or recita de asemenea 
versuri: Victoi Tulbure, Neculaa 
Tăutu. Ion Brad, Al. Andrițoiu. Va 
urma apoi un program. oferit de 
ansamblul de cîntece și dansuri al 
M.F.A.

Țărilor Romîne. 
evocare istorică 
de Ion Damian, 
„Poeții și pr 
Andrițoiu. V<

'★

Teatrul Armatei din București 
organizează în ziua de 24 ianua
rie, orele 20, un spectacol închinat 

Centenarului Unirii

Ieri a avut loc în aula Biblio
tecii centrale universitare din Ca
pitală, sub auspiciile S.R.S.C. și a 
Uniupii Scriitorilor o serată lite
rară. Eusebiu Camilar, scriitor, 
membru corespondent al Acade
miei R. P Romîne a conferențiat 
despre „Centenarul Unirii Țărilor 
Romîne". Conferința a fost ascul
tată eu mult interes.

După conferință au urmat re
citări.

ta rea noului ambasador al R. P. Romîne 
în H. P. Chineză și R. 0. Vietnam

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tov. 
Barbu Zaharescu a fost numit 

le lor care au fost primite cu vii ambasador extraordinar și pleni- 
apliiuze. I potențiar al R.P. Romîne în Repu-

blica Populară Chineză și în Repu
blica Democrată Vietnam în locul 
tov. Teodor Rudenco, care a pri
mit altă însărcinare.

(Agerpres)

★

Vineri a avut loc la Marghită 
inaugurarea casei raionale de cul
tură — linul din cele mai frumoase 
edificii de acest fel din regiunea 
Oradea căreia i s-a atribuit numele 
„Centenarul Unirii" în cinstea 
marii sărbători.
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lii apărarea eroului 
național grec 
Manolis Glezos

U.R.S.S. va fi întotdeauna in
fruntea luptătorilor pentru 
pace și coexistență pașnică

lui A. I. Mikoian la adunarea

Sărbătorirea Centenarului
Unirii Țărilor Romîne 

în străinătate

Cuvîntarea
Asociației daneze pentru colaborarea dintre 

Danemarca și U. R s. s
COPENHAGA 23 (Agerpres). 

TASS transmite: In seara zilei 
de 22 ianuarie a avut loc în- 
tr-una din cele mai mari săli de 
concert din Copenhaga o adunare 
a Asociației daneze pentru cola
borarea dintre Danemarca și 
U.R.S.S. la care a luat cuvîntul 
A. I. Mikoian, iprim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Aliniștri al 
U.R.S.S.

In afară de membrii asociației; 
la adunare au participat ca invi
tați Soreai Olesen, ministrul Afa
cerilor Interne, Bodil Kock, mi
nistrul Cultelor, deputați în Fol
keting, reprezentanți diplomatici 
ai unor țări, reprezentanți ai vie
ții publice și cercurilor de afa
ceri, ziariști.

A. I. Mikoian a declarat prin
tre altele :

Vă este cunoscut rolul pe care 
l-a avut Uniunea Sovietică în 
cursul celui de-al doilea război 
mondial și prietenia pe care am 
legat-o pe cîmpul de luptă cu 
S.U.A., Anglia, Franța, Dane
marca și celelalte țări ale coali
ției antihitleriste care au luptat 
împotriva fascismului. Credeam 
că după război va putea fi men- 

. ținută prietenia care s-a statorni
cit în timpul războiului. Totuși, 
la cîțiva ani după război situa
ția a devenit încordată și rela
țiile s-au înrăutățit. Aceasta se 
explică prin faptul că S.U.A. au 
început să promoveze față de 
Uniunea Sovietică politica „de 
pe poziții de forță". Pe atunci 
S.U.A. dispuneau deja de bomba 
atomică. Noi nu o aveam. Cu 
tcate acestea, indiferent de rapor
tul de forțe din lume, guvernul 
nostru, țara noastră s-au pronun
țat întotdeauna im,potriva politicii 
„de pe poziții de forță", împotri
va politicii de dictat. Cînd după 
trei ani am avut și noi bomba 
atomică, iar apoi am experimen
tat prima bombă cu hidrogen din 
lume, pe care americanii au reu
șit s-o fabrice abia după un an, 
am continuat să fim adversari ai 
politicii „de pe poziții de forță".

în octombrie 1957 cînd cu aju
torul rachetei noastre a fost tri
mis în spațiul interplanetar pri
mul satelit al pămintului, apoi 
ai doilea, iar apoi și ai treilea sa
telit, care se rotește și astăzi în 
jurul Pămintului, întrecindu-se cu 
Luna în ce privește precizia miș
cării, am rămas adversari ai răz
boiului, adversari ai politicii „de 
'pe poziții de forță". (Aplauze).

La începutul acestui an, o nouă 
rachetă a noastră a ajuns pînă 
aproape de Lună, s-a înscris pe 
orbită în jurul Soarelui și se ro
tește ca o nouă planetă, dar ră- 
mmeni ca și pină acum adversari 
ai politicii „de pe poziții de for
ță", adversari ai războiului, sin
tem pentru pace și prietenie intre 
popoare. Acestea sînt perceptele 
leniniste, aceasta este politica 
sovietică leninistă.

Ani îndelungați popoarele noa
stre au fost unite prin relații de 
prietenie și vrem să trăim în 
pace cu poporul danez, ca, și cu 
toate celelalte popoare. Dv. sin- 
teți membri ai N.A.T.O. Noi re
gretăm acest lucru și am vrea 
ca atît N.A.T.O. cît și Tratatul 

,de la Varșovia, să fie desființate 
(Aplauze). Dar atît timp cît a- 
cest lucru este încă imposibil, să

luptăm — dv. în N.A.T.O., iar 
noi în cadrul Tratatului de la 
Varșovia — pentru încheierea u- 
nui pact de neagresiune între ță
rile participante la aceste gru
pări.

Am întreprins și alte măsuri 
pentru întărirea păcii în Europa, 
Am prezentat numeroase propu
neri în apărarea păcii și am fă- 
cut-o, nu pentru că ne-am teme, 
nu pentru că nu am ști să lup
tăm, sau pentru că am fi slabi. 
Nu. Acum sintem mai puternici 
decît oricînd și am dovedit că 
știm să luptăm și că sintem cu
rajoși. Considerăm că războ.ul 
este o calamitate pentru omenire, 
iar în cazul folosirii armelor mo
derne — o catastrofă. Țara noas
tră socialistă este o țară bogată 
atît din punct de vedere econo
mic. cît și din punct de vedere 
cultural și vrem ca ea să devină 
și mai bogată, cu o cultură și mai 
dezvoltată.

Peste cîteva zile vor începe lu
crările Congresului al XXI-lea al 
P.C.U.S., în cadrul căruia N. S 
Hrușciov va prezenta raportul cu 
privire la planul septenal de dez
voltare culturală și economică a 
țării noastre. Și acesta nu este 
ultimul nostru plan de dezvoltare 
a economiei și culturii. Avînd un 
astfel de program, țara noastră 
tinde spre pace. Numai spre pace. 
Floarea tineretului nostru a ră
mas pe cîmpurile de bătălie îm 
potriva Germaniei hitleriste. Să 
vrem noi oare să expunem din 
nou primejdiei minunatul nostru 
tineret? Nu vrem ca tineretul 
nostru să mai moară vreodată pe 
cîmpurile de bătălie. De aceea 
vom fi întotdeauna în primele 
rînduri ale luptătorilor pentru 
pace și coexistență pașnică.

Am vrea să lichidăm rămăși
țele războiului trecut în Europa. 
Au 
rea 
un 
Cît 
tratat de pace cu Germania, cît 
timp să mai dăinuie regimul de 
ocupație în Berlinul Occidental ? 
Puterile occidentale nu se grî- 
besc, dar această situație poate 
isca o mare primejdie.

Se pune întrebarea în ce sens 
va evolua situația internațională 
— în sensul războiului sau în 
sensul slăbirii încordării și al 
tratativelor. Alenauer a luat pri
mul atitudine împotriva Tratatu
lui de pace. El a uitat că repre
zintă partea învinsă. Are memo
ria scurtă! (Ilaritate, Aplauze).

Poporul german a tras învăță
minte și el nu vrea război.

Amintiți-vă de lupta pe care 
poporul german a dus-o anul tre
cut împotriva hotărîrii Bundesta- 
gului de a înzestra Bundes- 
wehrul cu .arma rachetă. Ca și 
toate celelalte popoare, poporul 
german vrea pace. Numai în con
dițiile muncii pașnice își poate 
dezvolta capabilul și talentatul 
popor german economia și cultu
ra. Or, Strauss, ministru al gu
vernului de la Bonn, nu vrea să 
înțeleagă acest lucru, el cere ar
me rachetă pentru forțele armate 
germane și nu vrea să se gin- 
dească la implicațiile pentru 
Germania ale unui eventual răz
boi în care să fie folosite arme 
rachetă.

trecut 13 ani de la termina- 
războiului. dar nu există încă 
tratat de pace cu Germania, 
timp să mai trăim fără un

Tocmai în aceasta constă pri
mejdia. Dacă militarizarea Ger
maniei occidentale se va desfă
șura Hitr-uo ritm rapid, iar for
țele ei armate vor crește, se va 
ivi un mare pericol pentru toate 
popoarele care înainte au fost a- 
tacate nu odată de către Ger
mania.

Repet că vrem pace cu toate 
popoarele, inclusiv cu poporul 
german. Vrem un Tratat de pace 
cu Germania, dar un tratat în
dreptat spre binele poporului 
german, nu împotriva lui. Pro
punerile noastre în ce privește 
Berlinul occidental urmăresc ace
lași scop. In S.U.A. unii mi-au 
spus că propunerile noastre în ce 
privește Berlinul occidental ar a- 
vea un caracter ultimativ și că 
noi am dori să le înfăptuim cu 
forța. Am răsp-uns că ei sînt cei 
care scornesc primejdia, se în
spăimântă singuri de ea și fac 
zarvă în legătură cu aceasta. 
Dacă am propune ca puterile oc
cidentale să-și retragă trupele din 
Berlinul occidental și să-l predea 
R. D. Germane, ceea ce ar fi un 
lucru legal, ar fi poate cazul să 
se manifeste o oarecare neliniște. 
Noi însă propunem ca în Berli
nul occidental să existe doar o 
poliție internă proprie și să nu 
staționeze trupe străine. Regimul 
va fi cel dorit de înșiși locuitorii 
Berlinului occidental. Berlinul oc
cidental trebuie să fie accesibil 
din toate părțile — și dinspre 
Apus și dinspre Răsărit, iar pu
terile interesate trebuie să ga
ranteze că nu se vor amesteca in 
treburile Berlinului occidental. 
Poate fi creată o comisie perma
nentă a O.N.U. pentru a supra
veghea ca nimeni să nu intervi
nă în treburile Berlinului occi
dental. Ce ar avea de pierdut 
puterile occidentale ? Propunem 
cea mai bună rezolvare a pro
blemei Berlinului pe bază de ga
ranții internaționale.

A. 1. Mikoian a vorbit apoi 
despre problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară și 
despre poziția Uniunii Sovietice 
în această problemă.

In continuare, A. I. Mikoian a 
spus : In S.U.A. am stat de vor
bă cu numeroși fruntași ai vieții 

cu 
de 
cu 
de

MOSCOVA 23. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Asociația 
de prietenie sovieto-romînă și In
stitutul de istorie al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. au organizat vi
neri 23 ianuarie o ședință festivă 
consacrată împlinirii a 100 de ani 
de la formarea statului unic romîn.

In sala de ședințe a institutului 
s-au adunat sute da studenți, isto
rici, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai armatei, activiști 
pe tărîrn social.

Festivitatea a fost deschisă de 
Evgheni Afanasenko, ministrul In- 
vățămîntului al R.S.F.S.R., pre
ședintele Asociației sovieto-romîne. 
E. Afanasenko a subliniat că Uni
rea Țărilor Romîne a constituit o 
etapă importantă în lupta poporu
lui romîn pentru libertatea și in
dependența sa.

La întrunire a luat cuvîntul 
I. Grosul, doctor în științe istorice, 
președintele filialei din R.S.S. Mol
dovenească a Academiei de știin
țe a U.R.S.S.

N. Kazakov, candidat în științe 
istorice, și-a consacrat expunerea 
relațiilor ruso-romîne în prima ju
mătate a secolului al XIX-lea.

La festivitate a luat de aseme
nea cuvîntul V. Vinogradov, can
didat în științe istorice.

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P. Romîne la Moscova, 
Tiberiu Petrescu, a mulțumit ce
lor prezenți pentru interesul mani
festat față de una din glorioasele 
pagini ale luptei poporului romîn 
pentru unitate, libertata națională 
Și progres.

a avut-o unirea pentru formarea 
statului unic romîn, și despre rolul 
jucat de actul unirii în dezvoltarea 
ulterioară a Romîniei ca stat in- 
dependent.

★
PRAGA 23. — Corespondentul 

Agerpres -transmite: Sărbătorirea 
Centenarului Unirii Țărilor Romî
ne are un larg ecou în R. Ceho
slovacă.

Ziarele și posturile de radio ce
hoslovace oglindesc importanța 
istorică pe care a avut-o în viata 
poporului romîn actul de la 24 Ia
nuarie 1859.

Ziarul „Vecerny Praha" a pu
blicat în prima pagină un articol 
în care se scoate în evidență am
ploarea manifestărilor ce au loc. în 
R. P. Romînă cu prilejul sărbăto
ririi Centenarului Unirii Țărilor 
Romîne.

Ziarul subliniază totodată inte
resanta expunere făcută de către 
ambasadorul R, P. Romîne la 
Praga, Gheorghe Vidrașcu, cu pri
lejul conferinței de presă care a 
avut loc joi în capitala R. Ceho
slovace.

Un articol consacrat Centenaru
lui Unirii Țărilor Romîne a publi 
cat în numărul său de vineri și 
ziarul „Svobodne Slovo“.

Vineri după amiază postul de 
radio Praga a transmis o emisiu
ne consacrată sărbătoririi a 100 
de ani de la Unirea Țărilor Ro
mîne.

TIRANA 23 (Agerpres).—AT A 
ambasada Republi-Latransmite :

cii Populare Romîne din Tirana 
a avut loc o conferință de presă 
cu prilejul centenarului Unirii Ță
rilor Romîne.

Gheorghe Velcescu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Romîne, a vorbit reprezentan
ților presei albaneze și străine 
despre marea importanță pe care

publice și oameni politici și 
reprezentanți ai cercurilor 
afaceri. Din convorbirile avute 
ei reiese că toți sînt sătul 
„războiul rece" în afară de func
ționarii departamentelor care 
continuă să se îndeletnicească cu 
ducerea „războiului rece".

A. I. Mikoian a răspuns apoi 
la numeroase întrebări.

Sosirea 
lui A. I. Mikoian 

la Moscova
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 23 ianuarie 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., s-a înapoiat la Moscova 
din vilzita făcută în Statele Unite 
ale Americii.

o
o

o 

o
o

o

800 de tineri din Uniunea So
vietică vor participa la cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pen
tru Pace și Prietenie, a spus 
Serghei Romanovski, președin
tele Comitetului organizațiile 
de tineret din U.R.S.S., la con
ferința de presă organizată 
pentru ziariștii sovietici.

Membrii delegației sovietice 
vor participa activ la progra
mele artistice și sportive ale 
festivalului de la Viena. Dm 
juriul concursurilor vor face 
parte cîntăreața Valeria Bar
sova, balerina Galina Ulanova, 
compozitorul Aram Haciatu- 
rian, maestrul de balet Igor 
Moiseev și alți cunoscuți oa
meni de artă.

Răspunzind la întrebările co
respondenților, Romanovski a 
declarat că circa 800 de orga
nizații de tineret și studențești 
de cele mai variate orientări 
politice și religioase din 90 de 
țări se pregătesc intens pentru 
Festival. In U.R.S.S. se orga
nizează seri de prietenie cu ti
neretul austriac și din alte 
țări.

★
CHIȘINAU 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: Intr-un articol 
consacrat Centenarului Unirii Ță
rilor Romîne, ziarul „Moldova So
cialistă" scrie că oamenii progre
siști din Rusia au 
ideea Unirii Țărilor 
tr-un singur stat.

Ziarul subliniază 
narii democrați ruși Cernîșevski și 
Dobroliubov au fost adepții înflă
cărați ai istoricului act al Unirii. 
Ei publicau în paginile revistei 
progreoiste ruse „Sovremennik" 
articole și cronici în care spriji
neau lupta poporului romîn pen
tru Unire. Cernîșevschi dădea o 
înaltă prețuire activității patrioți- 
lor romîni Alexandru Cuza și Mi
hail Kogălniceanu îndreptate spre 
unirea Țărilor Romîne. Criti
cul și publicistul Dobroliubov a 
luat atitudine nu numai în favoa
rea Unirii, ci și în favoarea inde
pendenței Romîniei.

sprijinit activ
Romîne în-

că revoluțio-

ATENA 23 (Agerpres).—TASS 
transmite: Din inițiativa Comite
tului sindical pentru apărarea 
lui Manolis Glezos, la 22 ianua
rie a avut loc la Atena un mare 
miting al reprezentanților oame
nilor muncii din Atena și Pireu 
în apărarea democrației.

Fruntași sindicali de seamă din 
Grecia — S. Hagidimitriu, fost 
secretar general al Confederației 
Generale a Muncii din Grecia, 
M. Rallis, secretar general al 
Sindicatului tipografilor din Ate
na, și alții au chemat pe oame
nii muncii din Grecia să lupte 
pentru salvarea lui Manolis Gle
zos, pentru democrație, pentru li
bertăți sindicale.

Toți cei care au luat cuvîntul 
au subliniat că privarea de liber
tăți democratice care a culminat 
cu arestarea lui Manolis Glezos 
lovește in interesele vitale ale oa
menilor muncii din Grecia.

Participanții la miting au a- 
doptat o rezoluție în care se cere 
punerea în libertate a lui Mano
lis Glezos.

Participanții la miting au pro
testat împotriva ofensivei mereu 
crescînde duse împotriva libertă
ților democratice și sindicale și 
împotriva drepturilor oamenilci 
muncii.

Oamenii muncii, se spune în 
rezoluție, cer încetarea acțiunilor 
antidemocratice și antisindicale ale 
autorităților, încetarea expulzări
lor, anularea legii 375 și a tutu
ror legilor extaordinare din pe
rioada războiului civil și punerea 
în libertate a tuturor deținuților 
politici aruncați în închisori fără 
a fi fost judecați.

★

VARȘOVIA 23. Corespondentul 
Agerpres transmite: Biroul de 
conducere al Uniunii luptătorilor 
pentru libertate și democrație a 
trimis o telegramă primului mi
nistru al Greciei, Constantin Ka
ramanlis, în care se spune printre 
altele :

In numele foștilor participanți 
polonezi la mișcarea de rezistență 
și a deținuților din lagărele de 
concentrare hitleriste, grupați în 
U.C.L.D., ne exprimăm profunda 
îngrijorare în legătură cu soarta 
lui Manolis Grezos, erou național 
grec și luptător în mișcarea de 
rezistență împotriva invadatorilor 
hitleriști — în urma arestării și 
intentării unui proces care urmea
ză a fi judecat de curtea marțială.

In telegramă se cere eliberarea 
acestui mare patriot care este în
conjurat de simpatia tuturor ace
lora care sînt credincioși idealuri
lor nobile, patriotice și umanitare 
ale mișcării de rezistență.

Uzinele siderurgice din orașul Stelin, una din realizările industriei 
grele maghiare

Se dezvoltă indestructibila
prietenie romîno ■ maghiară

Se împlinesc astăzi 11 ani de 
la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Popu
lară Romină și Republica Popu
lară Ungară. Acest tratat este 
un instrument puternic în dez
voltarea necontenită a priete
niei între țările noastre ; el 
constituie o expresie a relațiilor 
de tip nou statornicit între po
poarele țărilor socialiste surori.

An de an relațiile romîno- 
ungare s-au desfășurat sub sem
nul continuei întăriri și înflo
riri a trainicei prietenii ca 
unește popoarele noastre, repu
blicile noastre libere, în marea 
și puternica familie a lagărului 
socialist. Popoarele romîn și 
maghiar, sub conducerea înțe
leaptă a partidelor lor marxist- 
leniniste, pășesc umăr la umăr 
în strînsă colaborare frățească. Romînă și R. P Ungară pro- 
în cadrul comunității socialiste 
in frunte cu U.RS.S., pe dru
mul luminat de atotbiruitoa- 
rea învățătură marxist-leni- 
nistă, pentru realizarea țeluri
lor lor comune ; construirea 
socialismului și comunismului.

In cei 11 ani care au trecut 
de. la semnarea Tratatului ro- 
mîno-maghiar, colaborarea mul
tilaterală dintre cele două 
țări s-a dezvoltat continuu spre 
binele și prosperitatea ambelor 
noastre popoare. Făcînd schimb 
de produse necesare economiei 
lor, pe baza principiilor cola
borării și într-ajutorării fră
țești existente între 
cialiste, popoarele 
maghiar s au ajutat reciproc în 
vederea construirii 
socialiste. Colaborarea între oa
menii de știință, de cultură și 
artă s-a dezvoltat de asemenea 
cu succes

Numărul crescînd al diferite
lor delegații de muncitori, ingi
neri, tehnicieni, oameni

știință, de artă, care fac vizite 
reciproce a adus o însemnată 
contribuție la organizarea unui 
folositor schimb de experiență.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentală a R. P. Ungare 
in țara noastră, din februarie 
anul trecut, a constituit o con
tribuție de preț la dezvoltarea 
și întărirea continuă a priete
niei de nezdruncinat și a cola
borării frățești dintre poporul 
romîn și poporul maghiar.

O amploare tot mai mare a 
luat în anii regimului democrat- 
popular, colaborarea frățească 
dintre tineretul romîn și cel 
maghiar An de an au loc 
schimburi de delegații de tine
ret care iau cunoștință cu in
teres de viața și activitatea ti
nerei generații din ambele țâri.

Pe plan internațional, R. P.

țările so- 
romin și

vieții noi,

movează o politică externă de 
întărire a lagărului socialist, o 
politică de pace și colaborare 
cu toate popoarele lumii. Ță
rile noastre, membre ale lagă
rului socialist, se pronunță 
ferm pentru coexistență pașni
că și eliminarea tuturor cauze
lor care duc la încordarea si
tuației internaționale.

Unite prin idealul comun de 
construire a socialismului și 
prin sentimente de frățească 
prietenie, R.P. Romină și R.P. 
Ungară își dezvoltă colaborarea 
în folosul ambelor părți, ceea 
ce constituie o contribuție la 
întărirea întregului lagăr al 
păcii și socialismului, în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

Cu prilejul sărbătorii de as
tăzi, tineretul romîn transmite 
poporului, tineretului maghiar 
un călduros și frățesc salut, 
urindu-i noi și importante suc
cese pe drumul construirii so
cialismului, al apărării păcii în 
lume.

Succesul maestrului 
George Georgescu 

la Roma

LENINGRAD. - La 23 ianuarie. 
Nikiia Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a oferit un dejun în cinstea Iul 
Urho Kekkonen, președintele Re
publicii Finlanda, și a soției aces
tuia. In timpul dejunului, N. S 
Hrușciov și U. Kekkonen au ros
tit cuvintări. Dejunul s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

PEKIN. — La 23 ianuarie pre
mierul Consiliului de Scat al Re
publicii Populare Chineze, Ciu 
En-lai, a organizat la Pekin o 
mare recepție in cinstea delegației 
guvernamentale a Republicii De
mocrate Germane conduse de Otto 
Gratewohl.

Ciu En-lai și Otto Grotewohl au 
roșiii cuvintări.

PRAGA 23. — Corespondentul

Agerpres transmite : Vineri a avut 
loc la Praga în sala de festivități 
a Ministerului Învățămîntului și 
Culturii semnarea planului de 
muncă pe anul 1959 pentru aplica
rea acordului oultural dintre R. P. 
Romînă și R. Cehoslovacă.

NEW YORK. — La 23 ianuarie 
a fost lansată de la poligonul ex
perimental de la Cape Canaveral 
o rachetă balistică intercontinen
tală de tip „Thor-Able". O jumă
tate de oră după lansare un co
municat al departamentului avia
ției al S.U.A. a anunțat că expe
riența nu a reușit deoarece a doua 
treaptă a rachetei nu a funcționat.

SANTIAGO. — Centrul de cul
tură chiliano-romtn a organizat de 
curînd transmiterea de către radio 
Magallanes în cursul mai multor

zile a unor emisiuni consacrate 
R.P. Romine. Programul a cuprins 
printre allele muzică 
in interpretarea celor 
cuți artiști romini.

KABUL. - La 21 
gele Afganistanului, 
Zahir Șah, a vizitat

romanească 
mai cunos-

ianuarie re-
Muhammed 
lucrările de 

construcție ale podului de .pe rîul 
Hanabad, construit cu ajutorul 
specia,iștilor sovietici. Regele și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
desfășurarea cu succes a construc
ției unuia din cele mai mari po
duri din Afganistan.

MOSCOVA. — In cursul zilei 
de vineri un mare grup de cores 
pondenți ai ziarelor și agențiilor 
de presă străine, acreditați la 
Moscova, a vizitat Institutul uni 
ficat de cercetări nucleare dc la 
Dubna.

ROMA 23 (Agerpres). — La 21 
ianuarie, in Sala Auditorium Della 
Conciliazione din Roma, dirijorul 
romîn George Georgescu, artist al 
poporului din R.P.R., a dirijat or
chestra Academiei ,.Santa Cecilia" 
în fața a peste 2.000 de persoane.

Concertul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

Maestrul Georgescu și solistul 
Gennard Rondino au fost aplau
dați îndelung și rechemați de mai 
multe ori la rampă. Ziarele „Mes- 
saggero“, „Tempo", „Popolo", 
„Quotidiano", „L’Uniti" și „Paese 
Serra“ au scris în termeni elogioși 
despre succesul maestrului romîn.

La 27 ianuarie, George Geor
gescu va dirija un concert la tele
viziunea italiană.

Pentru încheierea Tratatului 
de pace cu Germania

Declarația guvernului R. P. Bulgaria
SOFIA 23 (Agerpres).— BTA a 

transmis declarația guvernului 
R. P. Bulgaria în problema în
cheierii Tratatului de 
jermania :

Guvernul Republicii 
îulgaria, se spune în 
jornind de la năzuința 
) poporului bulgar și de la intere
sele lui vitale își exprimă acordul 
îău deplin cu propunerea guvernu- 
ui Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste cu privire la încheierea 
ratatului dc pace cu Germania și 

convingerea profundă că propunc- 
ea sovietică deschide largi pos'bi- 
ități pentru rezolvarea grabnică a 
scestei probleme în interesele po
norului germap, a securității |>o- 
noarelor europene și a păcii în în- 
reaga lume.

, Incercînd de două ori în decursul 
storiei sale contemporane pe pro-

pace cu

Populare 
declarației 
spre pace

pria sa experiență urmările războa
ielor de care unul din principalii 
vinovați a fost militarismul ger
man, poporul bulgar care și-a 
adus contribuția la cauza victoriei 
asupra hitlerismului, insistă a- 
supra rezolvării pașnice cît mai 
grabnice a problemei germane și 
a normalizării situație» Germa
niei.

Guvernul Republicii Populare 
Bulgaria, pornind de la consideren
tele expuse mai sus, sprijină pro
punerea guvernului Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste de a 
se convoca la Varșovia sau Praga 
în termen de două luni o conferin
ță a statelor participante la răz
boiul împotriva Germaniei hitlo 
riste pe de o parte, și Republicii 
Democrate Germane și Republicii 
Federale Germane, pe de altă par
te.

Declarația guvernului R. P. Albania
TIRANA 23 (Agerpres).— TASS 

ransmite: La 22 ianuarie Vassil 
lathanaili, locțiitor al ministrului 
(facerilor Externe al R.P. Alba
nia, l-a primit pe K. I. Novikov, 
isărcinat cu afaceri ad-interim al 
'.R.S.S. în R. P. Albania, căruia 
a înmînat declarația guvernului 
lbanez în legătură cu propunerea 
ovietică cu privire la îțicheierea 
ratatului de pace cu Germania.
Republica Populară Albania, ca 

ară aliată care a participat la 
el de-al doilea război mondial 

' îcînd parte din coaliția antifas- 
istă, consideră încheierea Trata- 
alui de pace cu Germania drept

o măsură dintre cele mai impor
tante de asigurare a securității 
celorlalte state, precum și de men
ținere a păcii în Europa. Guvernul 
Republicii Populare Albania decla
ră că salută și aprobă întrutotul 
propunerea ca în termen de două 
luni să fie convocată la Varșovia 
sau la Praga o. conferință pentru 
încheierea Tratatului de pace și 
declară că este gata să participe 
la lucrările acesteia. El este de 
acord cu proiectul Tratatului de 
pace propus de guvernul sovietic 
și va depune toate eforturile pen
tru succesul conferinței.

încă din primii ani ai puterii sovie
tice, Lenin a arătat că prin puternica 
ei dezvoltare economică, socială și cul
turală, prin creșterea uriașă a presti
giului său internațional — Uniunea 
Sovietică va exercita o considerabilă 
influență asupra întregului mers al 
dezvoltării mondiale. Experiența isto
rică a ultimelor patru decenii a confir
mat permanent această apreciere leni
nistă.

Rezultatele politicii de industrializare 
socialistă și de colectivizare a agricul
turii, marile înfăptuiri ale cincinalelor, 
au demonstrat pe viu forța creatoare a 
noii orinduiri.

Pe baza succeselor dobîndite pînă 
acum, șeptenalul vine astăzi să deschi
dă perspectivele altor succese noi și 
încă mai strălucitoare. In esență este 
vorba de faptul că după ce a lăsat de 
mult în urmă nivelul înapoiat al Ru
siei țariste și s-a situat în primele rîn- 
duri ale marilor puteri industriale ale 
lumii, U.R.S.S. se pregătește acum să 
lase în urma sa și cele mai dezvoltate 
țări capitaliste. In adevăr, peste șapte 
ani Uniunea Sovietică va produce mai 
multe produse industriale pe cap de lo
cuitor decît se produc în prezent în 
cele mai dezvoltate țări capitaliste din 
Europa — Anglia și Germania occi
dentală — ocupînd primul loc în Eu
ropa și va avea toate premizele nece
sare ca în alți cinci ani să întreacă 
apoi, din acest punct de vedere și Sta
tele Unite ale Americii.

Această victorie, de importanță mon
dială, asupra țărilor capitaliste, în în
trecere pașnică, va consacra în mod 
definitiv, în chipul cel mai strălucit, 
superioritatea incontestabilă a socia
lismului asupra capitalismului.

In această ordine de preocftpări tre
buie subliniat faptul că șeptenalul are 
o importanță excepțională nu numai 
pentru popoarele sovietice, ci pentru 
toate țările lumii socialiste. Uniunea 
Sovietică este nu numai prima țară a 
socialismului victorios, ci forța condu
cătoare în sistemul statelor socialiste; 
întărirea ei înseamnă și întărirea con
tinuă a sistemului mondial socialist 
Așa cum a arătat tovarășul Gh. Gheor-

U.R.S.S. în drum spre comunism (IV)

Importanța internațională
a septenalului

ghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958: „Imensa forță 
economică a Uniunii Sovietice, progra
mul ei măreț de construire a comunis
mului întăresc considerabil forțele în
tregului sistem mondial al socialismu
lui și constituie un factor esențial pen
tru realizarea unui puternic și continuu 
avînt economic al tuturor celorlalte 
țări din marea familie a statelor socia
liste".

lnspirîndu-se din principiile interna
ționalismului proletar, U.R.S.S. a acor
dat permanent un ajutor multilateral și 
frățesc tuturor țărilor socialiste; fără 
acest ajutor, uriașul avînt economic al 
statelor de democrație populară ar fi 
fost de neconceput. Cîteva exemple vor 
fi concludente în această privință: cu 
sprijinul Uniunii Sovietice s-au con
struit și se construiesc în țările socia
liste aproximativ 500 întreprinderi și 
circa 200 secții, instalații și alte obiec
tive industriale. Numai prin întreprin
derile construite cu sprijinul U.R.S.S., 
țările de democrație populară își spo
resc capacitatea lor de producție anuală 
cu 23 miliarde kWh energie electrică 
(atunci cînd întreaga lor producție an
tebelică era de 32 miliarde kWh), își 
sporesc capacitatea lor de producție la 
oțel cu 15 milioane tone (față de aprox. 
6 milioane tone cît era producția lor 
antebelică), la tractoare cu 40.000 bu
căți (pe cînd înainte de război produ
ceau 1.500), la cupru cu 120.000 tone, 
la produse petrolifere cu 12 milioane 
tone etc.

Continuînd să acorde sprijinul său 
frățesc țărilor de democrație populară, 
U.R.S.S. își propune să dezvolte puter
nic în cursul șeptenalului colaborarea

economică cu toate aceste țări. Subli- țE_E___L. L_ELE_______  --E
niind perspectivele largi care se deschid • vității omenești: producția materială, 
colaborării economice și tehnico-științi- 
fice dintre țările socialiste și contribu
ția pe care această colaborare o va aduce 
la valorificarea tuturor avantajelor care 
sălășluiesc în sistemul mondial socia
list, tezele raportului tov. N. S. Hruș
ciov pentru Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. precizează : „Continua specia
lizare și cooperare a producției între 
state prin coordonarea tovărășească 
planificată a ramurilor conexe ale eco
nomiei naționale va însemna o nouă 
etapă în dezvoltarea diviziunii inter
naționale a muncii în țările socialiste. 
Amplasarea rațională a producției, în 
condițiile căreia se îmbină în mod ar
monios interesele naționale ale fiecărui 
stat socialist cu interesele consolidării 
și dezvoltării întregului lagăr socialist, 
constituie una din sursele principale 
ale accelerării ritmului de Creștere a 
forțelor de producție în toate țările so
cialiste".

Ca urmare a dezvoltării accelerate a 
economiei naționale a țărilor socialiste, 
în următorii șapte ani va crește consi
derabil partea sistemului socialist în 
producția industrială mondială. Astfel, 
de unde în 1917 partea U.R.S.S. în 
producția industrială mondială era de 
3%, în 1957 ea ajunsese la 10%; în 
1958, partea U.R.S.S. a ajuns la 20%, 
iar a sistemului mondial socialist la 
aproximativ o treime, 
rile socialiste vor da 
mătate din producția 
dială; socialismul își 

fel superioritatea absolută asupra ca-

In 1965 însă, ță- 
mai mult de ju- 
industrială mon- 
va asigura ast-

pitalismului în sfera hotărîtoare a acti-

In afara acestui aspect de covîrșitoa- 
r» însemnătate, se cuvine relevat și 
faptul'că în cursul avîntului economic 
amintit are loc 
care a nivelului 
că și culturală 
cialiste. Firește, 
sensul ridicării 
lismul le condamnase la înapoiere, la 
nivelul celor mai dezvoltate. Procesul 
de ridicare generală a tuturor țărilor 
socialiste spre cel mai înalt nivel este 
opus procesului de dezvoltare 
caracteristic capitalismului; în 
lism, unele țări o iau înaintea 
cele mai puternice subjugă și 
tează pe cele mai slabe. Acest proces 
de dezvoltare economică a țărilor so
cialiste dezvăluie astfel încă un aspect 
al superiorității relațiilor socialiste în 
producție, al relațiilor dinlăuntrul sis
temului mondial socialist.

Toate cele amintite măresc forța de 
atracție internațională a socialismului. 
Economiștii burghezi care-și mai păs
trează luciditatea și-au exprimat de 
multă vreme îngrijorarea în legătură 
cu ecoul 
U.R.S.S. 
cialist îl 
tate din 
încă, sînt toate temeiurile să 
că în cursul șeptenalului se vor dezvol
ta relațiile economice ale U.R.S.S. și

și un proces de ridi- 
de dezvoltare economi- 
al tuturor țărilor so- 
acest proces are loc în 
țărilor pe care capita

inegală 
capita- 
altora, 

exploa-

profund pe care succesele 
și ale sistemului mondial so- 
produc în țările slab dezvol- 
lumea capitalistă. Mai mult 

socotim

ale celorlalte țări socialiste nu numai 
cu țările slab dezvoltate ci și cu cele
lalte țări capitaliste.

Tot mai numeroase sînt cercurile de 
afaceri care se ridică împotriva politi
cii de discriminări dusă de către sta
tele capitaliste în comerțul internațio
nal. Uriașele succese ale științei și teh
nicii sovietice, dezvoltarea impetuoasă 
a tuturor ramurilor industriei, deschid 
și mai mult ochii cercurilor capitaliste 
asupra avantajelor pe care le prezintă 
pentru ei stabilirea unor relații comer
ciale trainice și multilaterale cu Uniu
nea Sovietică și cu întreg lagărul so
cialist.

Consolidînd forța U.R.S.S. și a sis
temului mondial socialist, planul de 
șapte ani reprezintă totodată un pu
ternic mijloc pentru menținerea și con
solidarea păcii în lume. El reprezintă o 
mărturie a dorinței de pace a U.R.S.S. 
și o chemare adresată lumii capitaliste 
la întrecerea economică pașnică, în lo
cul „războiului rece".

In ceea ce privește mișcarea munci
torească internațională, planul de șapte 
ani reprezintă un sprijin de seamă dat 
proletariatului revoluționar din toate 
țările. Dezvoltarea U.R.S.S. și a celor
lalte țări socialiste ușurează lupta cla
sei muncitoare din țările subjugate ca
pitalului ; ea arată marile posibilități 
de care dispun oamenii muncii atunci 
cînd iau puterea de stat în mîinile lor. 
Șeptenalul este totodată o expresie vie 
a marxism-leninismului în acțiune; el 
demască calomniile antisocialiste ale 
apologeților burgheziei și contribuie la 

: zdrobirea diversiunilor reformiste și 
revizioniste din mișcarea muncitoreas
că internațională.

In lumina planului de șapte ani va 
străluci astfel și mai puternic steaua 
Revoluției din Octombrie, arătînd în
tregii omeniri că înaintarea ascendentă 
a socialismului este de neînvins, că vic
toria sa în întrecerea cu capitalismul 
este inevitabilă.

Conf, univ.
Costin Murgescu
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