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In întreaga țară
Poporul a

Centenarul Unirii
Țărilor Romîne
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Sesiunea jubiliară a Marii Adunări NaționAe
Marea Adunare Națională s-a 

întrunit la 24 ianuarie în sesiune 
jubiliară închinată Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne.

Palatul Marii Adunări Națio
nale are un aspect sărbătoresc. 
In clădirea care exista pe lecui 
acestui palat, cu un veac în 
urmă, adunarea electivă a hotă- 
rît, sub presiunea maselor popu
lare, alegerea lui Alexandru loan 
Cuza, alesul Moldovei, și ca dom
nitor al Țării Romînești, consfin
țind în felul acesta constituirea 
statului național romîn.

In marele hol de marmură al 
Palatului, la ioc de cinste sînt 
busturile luptătorilor de frunte 
pentru cauza unirii — Alexandru

După un secol, 
pe aceleași

locuri...

U rcăm dealul la capătul că
ruia se distinge clădirea 
sobră a Marii Adunări 

Naționale și în memorie ne re
vin cu stăruință paginile lui 
N. T. Orășanu ce evocă aceste 
locuri. Cu un secol în urmă, în
tr-o dimineață iernatică de ia
nuarie, pe dealul acesta se re
vărsa un ocean omenesc. Din 
mahalalele mizere ale Bucu- 
reștiului veneau tabacii, lucră
torii din manufacturi, calfele 
cărora li se alăturaseră o mul
țime de țărani adunați din îm
prejurimile orașului Era, pre
cum povestesc contemporanii, 
„o mare vie. ale cărei valuri 
abia se puteau mișca și care a- 
menințară să năvălească pe uși 
și pe ferestre în Cameră ca 
să-și susțină drepturile și prin
cipiul său..." Această presiune 
populară a determinat realiza
rea istoricului act al Unirii.

Sesiunea Marii Adunări Na
ționale consacrată Centenarului 
Unirii se desfășoară într-o 
atmosferă solemnă. Evocînd îs- 

■ toricul eveniment, poporul 
nostru își exprimă năzuința de 
a merge cu fermitate pe drumul 
socialismului, sub conducerea 
partidului.

Ascultată cu o deosebită a- 
tenție, expunerea tovarășului 
Chivu Stoica este în repetate 
rînduri subliniată de aplauze 
și ovații. Cu justificată mîndrie 
patriotică pentru tradițiile pro
gresiste de luptă ale poporului, 
aleșii în sfatul țării ai celor ce, 
muncesc își reînnoite hotărî- 
rea de a păși neabătut înainte 
spre făurirea deplină a socia
lismului

La tribună au urcat numeroși 
deputați. Un deputat din re
giunea Iași pomenea despre un 
document inedit al lui moș Ion 
Roată, 
tabloul întunecat al satului ro- 
mrr.esc de atunci. Citeva minu
te mai lîrziu, o țărancă, depu
tată din regiunea Galați, po
vestea că în satul natal al lui 
Ion Roată există acum colecti
vă. Un fapt desigur obișnuit, 
dar care are o semnificație pro
fundă ce nu scapă nimănui. 
Amintind de actul Unirii, vor
bitorii au subliniat în unanimi
tate că poporul nostru a realizat 
în anii democrației populare 
ceea ce înaintașii noștri nici 
nu putuseră măcar a visa. Ova
ții și aplauze exprimau recu
noștința fierbinte față de înțe
leptul îndrumător și conducă
tor al poporului nostru spre 
socialism—partidul — continua
torul tradițiilor înaintate de 
luptă ale poporului. După un 
secol, pe aceleași locuri, răsună 
glasul unui popor cu adevărat 
liber...

document ce sugera

EUGENIU OBREA

Ioan Cuza și Mihail Kogălni- 
ceanu.

In incinta Marii Adunări Na
ționale, sub stema Republicii 
Populare Romîne, străjuită de 
drapele, sînt înscrise datele fe
stive : 1859—1959.

Sînt de față deputății Marii 
Adunări Naționale — reprezen
tanții clasei muncitoare, ai țără
nimii muncitoare, ai intelectuali
tății legate de popor, militari — 
demni urmași ai țăranilor pon
tași, ai meseriașilor și ai cărtu
rarilor luminați, care, acum un 
secol, prin lupta lor, au înfăptuit 
actul istoric al Unirii Țărilor Ro
mîne.

Ei exprimă voința fermă a po
porului de apăra cu strășnicie 
marile sale cuceriri obținute sub 
conducerea partidului, în lupta 
sa pentru eliberarea socială și a- 
devărata independență națională 
a țării, de a-și consacra toate 
forțele luptei pentru victoria so
cialismului în scumpa noastră 
patrie.

In sală sînt prezenți numeroși

Cuvintarea tovarășului CHIVU STOICA
Tovarăși deputați și deputate,

Poporul nostru sărbătorește 
astăzi împlinirea unui veac de la 
înfăptuirea Unirii Țării Romi- 
nești cu Moldova, eveniment isto
ric de mare însemnătate in viața 
sa, care a făcut cu putință ca în 
geografia politică a Europei să 
apară numele unui nou stat, nu. 
mele scump al patriei noastre — 
Romînia.

Cinstim aici, în sesiunea jubi
liară a Marii Adunări Naționale, 
amintirea luptei pline de eroism 
și patriotism fierbinte dusă de 
masele populare din orașe și 
sate, care legau de idealul înfăp
tuirii Unirii năzuințele lor de a 
dobândi neatîrnarea față de im
periul otoman, de a scutura ju
gul robiei boierilor; cinstim a- 
mintirea chipurilor luminoase ale 
patrioților care, făcindu-se purtă
torii năzuințelor poporului, au 
luptat cu abnegație pentru Unire.

Printre glorioasele tradiții de 
luptă ale poporului romîn, Uni
rea de acum un veac a Țărilor 
Romi’ne ocupă un loc de cinste. 
Sînt treze în conștiința poporu
lui vremurile cînd era asuprit și 
exploatat. Astăzi, cînd acestor 
vremuri negre li s-a pus capăt 
pentru totdeauna, cînd oamenii 
muncii eliberați construiesc orin- 
duirea nouă, socialistă, și ridică 
patria pe culmile cele mai înalte 
ale progresului, tradițiile luptei 
pentru libertate și o viață mai 
bună mobilizează pe muncitori, 
țărani, intelectuali la muncă în
suflețită pentru dezvoltarea cuce- 
firilor dobîndite, pentru înflorirea 
patriei socialiste — Republica 
Populară Romînă, pentru făuri
rea unei vieți îmbelșugate, lumi-

Incinta Marii Adunări Naționale a R.P.R., în timpul sesiunii jubiliare. (Foia: AGERPRES)

Proletari din toate onițl-vă!
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invitați: miniștri, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești, delegați ai oa
menilor muncii din fabrici și uzi
ne, țărani muncitori, oameni de 
știință și cultură, activiști de 
partid, de stat și ai organizațiilor 
oamenilor muncii, generali și ofi
țeri superiori, ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine.

In loja corpului diplomatic au 
luat loc ambasadorii R.P. Chine
ze — Ke Bo-nian, Uniunii So
vietice — A. A. Epișev, R. Ceho
slovace — Ivan Rohal Ilkiv, R.P. 
Ungare — Ferenc Keleti, Gre
ciei — Antonios Poumpouras, 
Turciei — Ce'.al Tevfik Karasa- 
pan, R.P.D. Coreene — Kim Beii 
Dik, R.P. Polone 
broviez, R.P.F. 
France Hocevar, ! 
Hasan Alimerko, 
be Unite — Farid 
Germane — Wilhelm Bick, 
niștri : Italiei, Francesco Lo Frro, 
Elveției — Pierre Franțois Briig- 
ger, S.U.A. — Clifton Wharton, 
Franței — Jacques Emile Paris, 

— Janusz Zam- 
Iugoslavia — 

R.P. Albania — 
Republicii Ara- 

I Chehlaoui, R.D. 
mi
ro,

noase a întregului popor munci
tor, pentru sporirea contribuției 
la întărirea forțelor păcii și so
cialismului în lume. (Aplauzi).

*
Unirea Țării Romînești și a 

Moldovei într-un stat national 
unic a fost rezultat»] firesc al 
întregii istorii precedente a po
porului romîn, urmare a acelei 
„lucrări a veacurilor" despre 
care a vorbit atît de frumos Ni
colae Bălcescu.

Formate ca state feudale de 
sine stătătoare, Țara Romînească 
și Moldova au continuat să fie 
veacuri în șir, datorită condițiilor 
în care s-au dezvoltat și a diver
șilor factori care au acționat 
în acea vreme, formațiuni sta
tale separate. Deși poporul romîn 
a luptat cu eroism împotriva co
tropitorilor, țările romîne, mai 
ales din cauza despărțirii lor, au 
putut fi subjugate în cele din 
urmă de imperiul otoman.

Dar aceste împrejurări vitrege 
n-au putut împiedica să se dezvol
te în conștiința poporului romîn, 
atît de o parte a Carpaților — în 
Țara Romînească și Moldova — 
cît și de cealaltă parte — în Tran
silvania, ideea unității de neam și 
de limbă, care și-a găsit o expresie 
plină de vigoare și în scrierile 
cronicarilor și ale altor cărturari, 
in folclorul nostru atît de bogat.

Ideea unității naționale s-a con
turat tot mai clar in conștiința po
porului, în procesul de descompu
nere a orinduirii feudale și de dez
voltare a capitalismului.

Aspirațiile maselor spre Unire 
se împleteau strîns cu lupta lor 
pentru înlăturarea îndoitului jug, 
al cotropitorilor turci și al boieri
lor — „turcii dinăuntru" — cum 
îi mai numeau țăranii. 

însărcinatul cu afaceri al Bel
giei — Jean Leroyțw însărcinați: 
cu afaceri ad-interinf^i : Finlan
dei — Matti Pyykko, CȘpnemîrcei 
— Niels Helmer Haugsfed, RJD. 
Vietnam — Nguyen JMinh. Chu- 
ong, Marii Britanii -—JA. J. Wil
ton, Israelului — Azjiel Harel, 
Milko Harizanov, prim-secretar 
al Ambasadei R.P. Bulgaria, Ru
dolf Zlatnik, secretar al Legației 
Austriei, și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Ora 10. Primiți cu puternice și 
îndelungi aplauze, în sala de șe
dințe sosesc conducătorii partidu
lui și statului nostru.

în loja din dreapta incintei iau 
Ioc tovarășii: Gheorghe Gheorghilu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apos
tol, general de armată Emil BșJ^ 
năraș, Petre Borilă, Nișolae Ceau
sescu, general-colonel Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral-colonel Leontin Sălăjan; 
Ștefan Voitec, Janos Fazekaș, Via- 

(Continuare în pag. 3-a, col. 3—4)

Clasicii marxism-leninismului, 
pornind de la faptul că dezvolta
rea forțelor de producție și a re
lațiilor capitaliste necesită teritorii 
întinse, unite și centralizate din 
punct de vedere al organizației de 
stat, au arătat că procesul de li
chidare a feudalismului și de dez
voltare a capitalismului este în a- 
celași timp procesul constituirii po
poarelor în națiuni, in țările ro
mîne relațiile capitaliste au început 
să se dezvolte mai rapid în pris
mele decenii ale secolului al XIX- 
lea, odată cu intensificarea schim
bului de mărfuri, cu creșterea nu
mărului lucrătorilor prin» refugie
rea clăcașilor la orașe, f ' 
dezvoltarea industriei. Red 
tul stabilimentelor indusă 
anul 1863 înregistra creț 
perioada 1850—1863 de a 
ori a numărului întrep, 
față de perioada 1830—U

Dezvoltarea forțelor 
ție, progresul econoi 
erau frinate însă di 
formelor feudale de ^exploatare, de 
fărâmițarea statală -feudală, de do
minația otomană. In lupta pentru 
înlăturarea acestor frîne o etapă 
importantă era făurirea statului 
național unitar, tdeea înfăptuirii 
unității naționale a prins rădăcini 
puternice în masele largi și s-a 
transformat într-o puternică forță 
motrice a mersului înainte tocmai 
pentru că ea corespundea cerințe
lor legilor obiective ale dezvoltă
rii societății.

Un mare rol în dezvoltarea con
științei naționale a poporului ro
mîn l-a avut activitatea culturală, 
care în această perioadă începuse 
să se dezvolte puternic. O bogată 
viață culturală pulSa în centre im
portante ca București, Sași, Craio-

►dată cu 
Jnsămîn- 
tfal^ din 
terea în 
Efiape 3 
r'V 

produc- 
socialȘ> 

menținerea

U^Wecarea delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn 
la Congresul al XXI-lea al P.C.U.S.

La 24 ianuarie a plecat spre Moscova, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care va participa la lucrările celui de-al XXI- 
lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Din delegație fac parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu și Leonte Răutu.

împreună cu membrii delegației a plecat la Moscova și amba
sadorul Uniunii Sovietice la București, A. A. Epișev.

La plecare, în gara Băneasa, membrii delegației au fost conduși

de tovarășii Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, general
colonel Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion Gh. Alaurer, Janos Fa- 
zekaș, Vladimir Gheorghiu, Alexandru Bîrlădeanu, Atanase Joja, 
membri ai C.C. al P.M.R., membri ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești, activiști de partid și de stat.

Au fost de față membrii Ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

In Piața linirllIn corpul ziarului
— Sesiuni festive ale sfaturilor populare din Capitală 

și din întreaga țară.

— Numeroase manifestări ale maselor de oameni ai 
muncii, cu prilejul Centenarului Unirii țărilor Romine.

va, Blaj, Cluj. Oamenii de cultu
ră cei mai luminați militau intens 
pentru unitate națională, in mod 
semnificativ M. Kogălniceanu în 
Moldova și N. Bă.cescu în Țara 
Romînească au intitulat publicați
ile inițiate de ei „Dacia literară" 
și „Magazinul isteric pentru Da
cia". In Ardeal, August Treboniu 
Laurian, Al. Papiu Ilarian și alții au 

jucat un rol de seamă în întărirea 
conștiinței naționale a romînilor.

in timpul Revoluției din 1848 
diln Țara Romînească ideea Unirii 
celor două țări, deși n-a figurat în 
programul oficial al revoluției, a 
fost propagată prin presă, cuvîn- 
tări, fiind susținută cu căldură de 
aripa cea mai înaintată a mișcarili 
revoluționare. După înfrîngerea re
voluției, democratul revoluționar 
N. Bălcescu arăta referitor la cau
zele înfrîngerii: „...dacă revoluția 
căzu astfel... cauza fu că avea un 
caracter mic, că se mișca într-o 
sferă puțin întinsă...". De aci des
prindea el cerilnța cea mai de sea
mă a viitoarei revoluții, la a cărei 
pregătire chema poporul : „Aceste 
condiții de putere de care avem 
nevoie nu le putem găsi decît în 
solidaritatea tuturor romînilor în
tr-o singură nație"... Vorbînd des
pre „Unitatea și libertatea națio
nală" Bălcescu dădea acestei idei 
un conținut profund, în sensul 
„domnirii democrației", al „domni- 
rii poporului prin popor". Operei 
de pregătire a poporului pentru în
făptuirea idealului unității națio
nale i-a închinat el una din prin
cipalele sale scrieri : „Romînii 
sub Mihai Vodă Viteazul". M. 
Kogălniceanu, în lucrarea „Dorin
țele partidei naționale din Moldo
va" scrisă în 1848, caracteriza 
Unirea Moldovei și a Țării Romî
nești drept „cheila de boltă" a tu-

Pe peronul gării Băneasa 

țările.
ideologică a revolu- 
i-a influențat dilrect 
pentru Unire din

turor reformelor ce se preconizau 
în amîndouă

Moștenirea 
ției din 1848 
pe luptătorii 
1859.

Purtătorii cei mai hotărîți ai 
ildeii Unirii erau masele populare.

Țărănimea, care de-a lungul vea
curilor dusese pe umerii ei greul 
luptelor pentru libertate și inde
pendență, a îmbrățișat cu entu
ziasm cauza unirii naționale. Ea 
lega de unire nădejdile el scumpe 
de a se elibera din jugul boierilor, 
împotriva cărora se ridicase nu o 
dată în decursul istoriei. După în- 
frîngerea revoluției diln 1848, si
tuația țărănimii se înrăutățise și 
mai mult. Jalba și propunerile 
prezentate în Divanul ad-hoc al 
Moldovei de deputății țăranilor 
clăcași înfățișează cit se poate de 
expresiv starea de nesuportat în 
care ajunsese țărănimea : „Că pînă 
în ziua de astăzi toate sarcilnile 
cele mai grele numai asupra noas
tră au fost puse și noi mai nici, 
de unele bunuri ale țării nu ne-am 
îndulcit, iară alții fără să file su
puși la nici o povară, de toată 
mana țării s-au bucurat... că noi 
biruri grele pe cap am plătit, oa
meni de oaste numai noi am dat... 
beilicuri, potvezi și havalele nu
mai noi am făcut; boierescuri, 
zile de meremet numai noi am în- 
deplilnit; clacă de voie și fără de 
voie numai noi am dat:... Cîtu-i 
Dunărea de mare și de largă 
curge rîul sudorilor noastre... iar 
noi, nici rînduială, nici dreptate 
n-am avut. Cînd ne-am jăluit, cînd 
ne-am tînguilt, păsurile cînd ne-am 
spus ispravnicul ne-a bătut, privi-

în pag. 2-a

Înainte de plecare.

O mare de oamdni umplea pia
ța. Se aflau aici zeci și zeci de 
mii de cetățeni ai Capitalei, mun
citori, țărani muncitori din comu
nele din împrejurimile Bucureștiu- 
lui, intelectuali, familii întregi cu 
copii, urmașii acelor oameni sim
pli care, exact cu 100 de ani în 
urmă, se adunaseră pe același loc 
pentru a-și exprima avîntul pa
triotic, obligind adunarea electivă 
să pronunțe Unirea Țărilor Ro
mine. Aplauze puternice au răsu
nat în momentul cind a fost citită 
la microfon decizia Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, care, pe baza Hotăririi 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la sărbătorirea 
Centenarului Unirii Țărilor P. o mi
ne, a atribuit fostei piețe 22 Mar
tie, numele de Piața Unirii.

O călduroasă primire a fost fă
cută apoi ștafetei Centenarului 
Unirii sosită de la lași, formată 
din 16 sportivi fruntași purtînd 
pe piept cocarde tricolore. Dîn- 
du-se citire mesajului purtat de 
ștafetă, a fost adus un fierbinte 
salut frățesc locuitorilor Capitalei 
din partea oamenilor muncii ,.de 
pe plaiurile Moldovei, nepoții li
beri ai pantofilor de la Dorohoi 
și Iași, de la Roman și Focșani". 
„La împlinirea <a 100 de ani de la 
înfăptuirea Unirii Țărilor Romî
ne — se spune în continuare în 
mesaj — oamenii muncii însufle
țiți de bucurie și mîndrie pentru 
uriașele succese obținute în opera 
de construire a socialismului, 
luptă cu hotărîre pentru înfăptu
irea mărețului program de dez
voltare a economiei naționale, 
pentru făurirea unui viitor fericit, 
pentru construirea socialismului în 
patria noastră, Republica Popu
lară Romînă. Trăiască Partidul 
Muncitoresc Romîn, 1" "
fidel și continuator al celor mai 
bune tradiții de muncă și luptă 
ale poporului nostru".

Aceste cuvinte din mesaj au fost 
întâmpinate de asemenea cu nesfîr- 
șite urale și aplauze entuziaste. 
Erau aplauzele și uralele cu care 
oamenii muncii din București răs
pundeau salutului tovarășilor lor 
din Moldova, mulțumind cu dra
goste și recunoștință partidului 
pentru faptul de a le fi dat feri
cirea să sărbătorească Centenarul 
Unirii in condițiile vieții noi a 
poporului. Ca și pretutindeni în

Semnarea Planului 
de colaborare culturala 

între R.P.R. și U.R.S.S. pe anul 1959 
între 21 și 23 ianuarie 1959 au 

avut loc la București tratative în 
legătură cu problemele <le colabo
rare culturală și științifică între 
R.P. Romînă și Uniunea Sovietică, 
în timpul tratativelor părțile au 
subliniat cu mare satisfacție dez
voltarea continuă și rodnică a re
lațiilor culturale și științifice între 
ambele țări pe anul 1958, care a 
contribuit la întărirea prieteniei 
frățești între popoarele romîn și 
sovietic.

în urma tratativelor care s-au 
desfășurat într-un spirit de deplină 
înțelegere reciprocă și de sinceră 
prietenie a fost semnat Planul de 
colaborare culturală între Repu
blica Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică pe anul 1959, plan care 
prevede adîncirea continuă a co
laborării creatoare și a bogatelor 
schimburi dintre ambele țări în 
domeniul științei, culturii, artei,

Foto: AGERPRES

țară fi in această piață nenumă
rate lucruri vorbesc despre marile 
fi fericitele schimbări petrecute in 
viața celor ce muncesc in anii 
regimului democrat-popular. Iată, 
de pildă, numai un panou înfăți- 
șînd realizările Sfatului popular 
al Capitalei in domeniul construc
țiilor de locuințe pentru cei ce 
muncesc, ce arată că in anul lO.ăB 
au fost construite cu 74 la sută 
mai multe locuințe, decit înainte 
cu doi ani, precum și cartierele 
unde se vor construi noi și noi lo
cuințe in anii care urmează.

Pe scena din centrul pieței s-a 
desfășurat apoi un frumos pro
gram artistic la care și au dat 
concursul orchestra de muzică 
populară a Ansamblului de cinte- 
ce și dansuri al Sfatului popular 
al Capitalei, tineri artiști amatori 
de la fabricile „Kirov", ,,Bere Ra
hova" ș.a.m.d. Pe fondul marți 
hore a Unirii ce a fost întinsă în 
piață, costumele naționale din cele 
mai diverse regiuni ale țării ale 
artiștilor amatori simbolizau pu
ternica unitate moral politică a 
oamenilor muncii în jurul parti
dului și guvernului, — caracteris
tică de seamă a măreței sărbători 
a Centenarului Unirii Țărilor Ro
mîne.

B. DUMITRESCU

*
Mii de bucureșteni, muncitori și 

ința'.ectuali, funcționari și militari, 
gospodine, sțudenți și elevi; au p:- 
trecut cu voie bună sîmbătă după- 
amiază la serbarea populară • din 
Piața Republicii. Cîntăreți și dan
satori din ansamblurile Ministeru
lui Forțelor Armate, Uniunii Tine
retului Muncitor și C.F.R. Ciulești 
au interpretat cîntece și dansuri 

păstrătorul populare de pe plaiurile Moldovei 
și Munteniei, Ardealului și Olte
niei, Banatului și Dobrogei, cin- 
tece inspirate din năzuințele de 
veacuri ale poporului nostru spre 
un viitor luminos, din lupta dusă 
sub conducerea partidului pentru 
construirea socialismului.

In sunetele Fanfarei, actori' și 
spectatori s-au prins în tradițio
nala „Hora Unirii*. Participant 
au urmărit de asemenea jocurile 
de artificii care dădeau Pieții Re
publicii o înfățișare feerică.

(Agerpres)

învățămîntului, ocrotirii sănătății, 
sportului ctc. •

Părțile vor face schimb de co
lective artistice, de artiști, de expo
ziții de artă plastică, filme artis
tice și documentare etc. în anul 
1959 în R.S.S. Bielorusă Vor avea 
loc Zilele culturii romînești, iar în 
Republica Populară Romină Zilele 
culturii bieloruse.

Se va dezvolta colaborarea între 
Academia R.P. Romîne și Acade
mia de Științe din U.R.S.S. ; se 
va intensifica, de asemenea, co
laborarea între organele de presă, 
radio și televiziune.

Planul de colaborare culturală a 
fost semnat la București, la 23 ia
nuarie 1959, din partea romînă de 
către Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe 
al R.P.R., iar din partea sovietică 
de A. A. Epișev. ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R.P.R.
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ghetorul ne-a bătut, jandarmul 
ne-a bătut, zapciul ne-a bătut, vă- 
tășelul ne-a bătut, vechilul ne-a 
bătut, posesorul ne-a bătut, boie
rul de moșie ne-a bătut... Boul și 
vaca, munca ostenelilor noastre nu 
știam de sînt ale noastre ; puiul și 
găina, laptele de la gura copiilor 
noștri de multe ori cu nedreptul ni 
s-a luat"

Jalba exprima limpede ce aștep
ta țărănimea de la Unire pentru 
îmbunătățirea soartei ei: „pe vii
torime săteanul să fie și el pus în 
rîndul oamenilor, să nu mai fie ca 
pînă acum asămăluit cu dobitoa
cele necuvintătoare: toate beilicu- 
rile scrise și nescrise în legi 
toate havalele precum și birul pe 
cap să fie pentru totdeauna obori- 
te. In locul tuturor acestora să 
se puie un singur bir pe averea 
fiecărui făr osebjre în țeară.

Apoi suspinul, durerea noastra 
de toate zilele, dorința cea mai 
mare... este căderea boierescului.,. 
Vroim să scăpăm, vroim să ne răs- 
cumpărăm de robia în care sîntem, 
vroiam să ne răscumpărăm 
să nu mai fim ai nimănui, să fim 
numai ai țării și să avem și noi 
o țară; am îngenunchiat, am im- 
brîncit cu toții; cum sîntem nu o 
mai putem duce îndelung".

Alături de masele țărănești au 
luptat cu toată convingerea și ar
doarea pentru Unire lucrătorii șt 
meșteșugarii, păturile sărace ale o- 
rașelor, din rîndurile cărora avea 
să se formeze, în procesul dezvol
tării sociale, proletariatul. Dorni
ce de reforme și libertăți democra
tice, masele orășenești luaseră par
te activă și la evenimentele revo
luționare din 1848. •

Burghezia era centru Unire, de
oarece aceasta corespundea intere
selor ei de dezvoltare a industriei 
și comerțului, de lărgire a pielii 
interne. In sînul burgheziei se 
ciocneau însă tendințe diferite în 
modul de a înțelege Unirea.

Elementele mai avansate 
rîndurile burgheziei concepeau 
Unirea in strînsă legătură cu în
făptuirea unor reforme democrati
ce burgheze. între care reforma 
agrară ocupa un loc primordi . 
Această poziție mai apropiată de 
năzuințele maselor și coresnun'ă- 
tcare tendințelor obiective de pro
gres social și-a găsit o puternică 
expresie în activitatea lui Mihail 
Kogălniceariu. care a militat cu 
energie pentru desființarea ciăcii 
și împroprietărirea țăranilor, ca 
și pentru înfăptuirea altor refor
me „în stare a ne civiliza socie
tatea și a ne intări nația".

In primele rînduri ale luptăto
rilor pentru Unire s-au aflat ele
mente înaintate ale vremii, lite- 
rați, publiciști însuflețiți de dra
goste de țară, ca Vasile Alecsan- 
dri Costache Negri, Alexandru 
Cuza, Vasile Mălinescu, C. A. 
Rosetti. Dimitrie Bolintineanu, 
Cezar Boliac și alții.

Cea mai mare parte a burghe
ziei însă, legată prin interese 
economice de moșierime și temîn- 
du-se de mase, dorea o unire „de 
sus", obținută cu binecuvintarea 
boierimii. In ciuda demagogiei pe 
care o desfășurau în jurul pro
blemelor libertăților și drepturilor 
democratice, exponenții acestei 
părți a burgheziei ocoleau refor
ma esențială ce se cerea rezolva
ta în acea perioadă — reforma 
agrară, alunecind tot mai mult 
pe calea compromisului cu mo
șierimea, pe socoteala țărănimii.

O mare parte a boierimii, cău- 
tînd să-și mențină poziția domi
nantă și in nou! stat unitar a 
aderat sub presiunea forțelor 
unioniste, la ideea Unirii. Teama 
că Unirea ar putea să pună în 
primejdie privilegiile lor de clasă, 
relațiile feudale, i-a făcut însă pe 
mulți dintre boieri să devină anti- 
unioniști înverșunați.

în Divanuriie ad-hoc, în care a 
existat o majoritate prounio- 
nistă, boierimea se pronunță pen
tru Unire, opunîndu-se insă cu 
indirjire oricărei încercări de a 
se aduce In discuție problema a- 
grară.

Ciocnirea de Interese 
marile puteri, in această 
Europei a făcut ca nici 
ele să nu fie indiferentă 
problema Unirii Țărilor

Potrivnice Unirii erau 
Anglia, Austria. Turcia se temea 
că Unirea va primejdui domina
ția sa de veacuri asupra Țărilor 
Romine. Anglia era interesată în 
msttțlnerea imperiului otoman 
atit pentru că în acest fel spera 
să împiedice creșterea influenței 
Rusiei, cît și pentru că imperiul 
otoman, care-i era subordonat, re
prezenta pentru ea o vastă piață 
de desfacere și o importantă po
ziție strategică ; ea a sprijinit 
Turcia. pronunțindu-se pentru 
menținerea separației principate
lor. Austria care urmărea expan
siunea spre răsărit considera 
Unirea Țărilor Rcrnlne un obsta
col în calea acestor planuri.

Unirea a fost sprijinită de Ru
sia și Franța.

Interesele guvernului țarist de 
slăbire a imperiului otdmăn, de 
înlăturare 
din țările 
țări ale 
coincideau 
năzuințele 
a-și făuri un stat național unitar, 
în ce privește Franța, ea căuta, 
prin sprijinul dat Unirii, să-și 
asigure o formație statală tlepen. 
dentă 
bușeu 
ropei

Un 
zarea 
patie

d n

dintre 
parte a 
una din 
față de 
Romine.
Turcia,

a influenței Austriei 
romine, ca și din alte 
Peninsulei 
în mod 
poporului

Balcanice, 
obiectiv cu 

romin de

de interesele ei și un de- 
economic in sud-estul Eu-

sit momentul renașterii acestei 
țări bogate, cu dărnicie înzestra
tă de natură" — scria in 1858 
revista rusă „Sovremennik". In 
editorialul din ianuarie 1859 al 
aceleiași reviste Cernișevski, dînd 
glas sentimentelor poporului rus 
arăta: „Rusia simpatizează cu 
dorința poporului romîn de a se 
uni într-un singur stat. Simpatia 
se preface în speranță...".

Ca urmare a luptei poporului 
romin, a poziției favorabile Unirii 
a unora din puterile europene, a 
sprijinului și presiunii opiniei pu
blice internaționale, Congresul de 
la Paris convocat în 1856 pentru 
încheierea păcii în urma războiu
lui din Crimea, a hotărît să fie 
consultată populația din cele două 

. principate cu privire la organîza- 

. rea lor definitivă, prin convocarea 
unor divanuri speciale — ad-hoc 
— constituite din reprezentanți 
ai tutunr claselor societății.

Masele populare din principate 
și-au dat din plin aportul la lup
ta pentru o majoritate unionistă 
in Divanuri. Datorită uriașului 
lor protest, exprimat prin mii și 

, mii de petiții, datorită interven
țiilor pe pian diplomatic ale pu
terilor europene favorabile Unirii, 
încercarea de a falsifica alegerile 
din Moldova făcută de caimaca
mul antiunionist Vogoride a fost 
zădărnicită. Noile alegeri din 
Moldova, ca și alegerile din Țara 
Romînească, au trimis in Diva
nuri o impunătoare majoritate 
unionistă.

in Divanuriie ad-hoc a răsunat 
cu putere dorința de Unire a po
porului romîn. Reprezentanții bo
ierimii și ai majorității burghe
ziei s-au împotrivit insă propu
nerilor de reforme sociale expri
mate de puținii deputați ai țăra
nilor.

Conferința internațională ținută 
la Paris in 1858, luînd în discu
ție rezultatele dezbaterilor din 
Divanuri, n-a ținut seama de vo
tul lor pentru Unire. Convenția 
de la Paris, adoptată de Confe
rință, ca statut de organizare a 
Principatelor, prevedea doar con
stituirea unei Comisii Centrale 
de Unificare Legislativă la Foc
șani, a unei Curți de Casație și 
justiție. Principatele continuau 
să rămînă despărțite păstrînd în 
fruntea lor doi domni, două gu
verne, două adunări. Poporul ro
mîn a găsit însă calea de a în
vinge aceste piedici.1 Hotarirea lui 
de a înfăptui Unirea s-a expri
mat în intensificarea acțiunilor 
cu caracter unionist ale maselor 
populare in perioada ce a prece
dat deschiderea adunărilor elec
tive care trebuiau să aleagă pe 
domnii Moldovei și Țării Romî
nești.

Dejucind uneltirile marilor bo
ieri, adunarea electivă a Moldo
vei, in majoritate unionistă, alese 
la 5 ianuarie 1859 ca domn al 
Moldovei pe colonelul Alexandru 
Cuza, care se manifestase ca un 
participant activ la mișcarea re
voluționară din 1848 și ca un 
luptător înflăcărat pentru cauza 
Unirii. Această alegere a fost în- 
tîmpinată de masele populare cu 
entuziasm. Scriitorul N. Gane, 
descriind alegerea Iui Cuza, la 
care fusese de față, arăta că: 
„Strigătul de entuziasm care iz
bucni în acele momente din piep
turile tuturor nu se poate de
scrie".

în Țara Romînească, in adu
narea electivă pătrunsese o majo
ritate reacționară. Dar, in spri
jinul minorității unioniste din 
adunări s-au ridicat masele popu
lare — meseriași, lucrători, calfe, 
negustori, care constituiau majo
ritatea populației București.or, 
mii de țărani din împrejurimile 
orașului, hotăriți să paralizeze 
acțiunile potrivnice Unirii ale 
guvernuiui și deputaților conser
vatori. „Ca o mare vie, ale cărei 
valuri abia se puteau mișca și 
care amenințau să năvălească pe 
uși și pe ferestre in cameră ca 
să-și susțină drepturile și prin
cipiul său — astfel Înfățișează 
un contemporan mulțimea care 
pătrunsese cu forța în curtea 
clădirii din dealul Mitropoliei, 
unde își ținea lucrările adunarea. 
Trupele trimise ca să împrăștie 
masele se solidarizează cu po
porul.

„Presiunea poporană — rela
tează istoricul A. D. Xenopol — 
care in ziua precedentă se făcuse 
numai cit in sens negativ, de a 
nu se alege vreun reprezentant al 
formațiilor trecutului, în ziua de 
24 ia un caracter pozitiv, aceia 
de a se alege domnul Moldovei". 
(Aplauze).

in noaptea de 23 spre 24, după 
două zile de discuții furtunoase 
ținute sub presiunea mulțimii 
aounate in străzi, deputății par
tidei naționale. întruniți in șe
dință secretă, se pronunță pentru 
alegerea lui Alexandru loan Cuza. 
Propunerea îndoitei alegeri a fost 
acceptată de deputății conserva
tori care, după cum re.afează 
consulul austriac Eder. se te
meau că dacă nu vor vota pentru 
Unire, „nu vor părăsi in viață 
sala de ședințe".

Prim alegerea lui Cuza ca domn 
al Moldovei și Țării Romînești, 
Unirea era înfăptuită. în intre, a 
țară, victoria Unirii a siirnit un 
uriaș val de bucurie și entuziasm.

Unirea deplină pe plan adminis
trativ a fost realizată insă abia la 
24 ianuarie 1862, cind, infiingindu- 
se împotrivirea puterilor aniimnio- 
niste, s-a putut alcătui primul gu 
vern unit și prima adunare a Ro- 1 
mîniei.

factor important în revii" 
Unirii a fost profunda sim- 
și solidaritatea forțelor 

democratice înaintate din mai 
toate țările europene — demo
crații revoluționari ruși, in frun
te cu Cernișevski, Dobroliubov, 
mișcarea democratică din Franța 
luptătorii pentru unitatea națio
nală a Italiei, Germaniei. „A so

Tovarăși,
Unirea Țării Romînești cu Mol

dova reprezintă o verigă importan
tă în lanțul luptelor seculare duse 
de poporul nostru pentru împlini
rea idealurilor sale de independen
ță națională, de înlăturare a asu
pririi și exploatării, de făurire a 
unei vieți luminoase pentru toti cei 
ce muncesc. (Aplauze puternice).

Unirea a pus temelia statului 
național unitar romîn, a însemnat

i actul de naștere al Romîniei mo- 
• derne. înfăptuirea Unirii a fost 
I premisa pentru scuturarea jugului 
' otoman în 1877 și cucerirea inde- 
I pendenței naționale — condiție vi- 
I fală a existenței oricărui popor. 
1 (Aplauze).
1 împreună cu reformele care t au 
1 urmat, unificarea națională a dus 

la limitarea relațiilor feudale, la 
lărgirea relațiilor de producție ca-

1 pitaliste, la dezvoltarea mai rapi
dă a forțelor de producție.

Astfel, actul Unirii a deschis o 
’ nouă etapă în dezvoltarea istorică 
' a poporului romin, avînd adinei ur

mări pe plan politic, economic, so- 
, cial.

Marele făuritor al Unirii Țărilor 
( Romine a fost poporul muncitor, 

masele de țărani și orășeni. 
(Aplauze prelungite). Lupta pen
tru realizarea Unirii, dusă de 
spiritele cele mai înaintate ale vre- 

, mii, a fost încununată de succes 
tocmai pentru că corespundea as
pirațiilor maselor. Contribuția ho- 
tărîtoare a maselor la înfăptuirea 
Unirii a fost minunat exprimată de 
M. Kogălniceanu în răspunsul 
dat într-o ședință a adunării ce
lor ce încercau să atribuie meritul 
Unirii persoanei lor: „Unirea, 
domnilor, eu nu recunosc nimănui 
dreptul să zică că e actul său in
dividual, proprietatea sa exclusivă; 
Unirea e actul energic al întregii 
națiuni romîne... și de aceea, dom
nilor, nici chiar domnitorului Ale
xandru Ioan Cuza, dar încă 
unui simplu particular, nu-i recu
nosc și nici nu-i voi da vreodată 
dreptul acesta de-a zice că el a 
făcut singur Unirea. Nu domnilor, 
Unirea, națiunea a făcut-o“...

Burghezîa și moșierimea, ideo
logii lor au încercat să ascundă 
rădăcinile istorice reale ale aces
tui important moment din viața po
porului nostru și în special 
hotărîtor pe care t-a 
făptuirea Unirii lupta 
suflețite de năzuințe 
revoluționare.

Falsificînd adevărul 
ologii burgheziei au căutat să în
frumusețeze rolul jucat de burghe
zie. să estompeze poziția reacțio
nară pe care a avut-o cea mai 
mare parte a ei fată de reformele 
sociale menite să asigure progresul 
multilateral al țării, și în primul 
rînd fată de reforma esențială pen
tru lichidarea rînduieli'lor feudale 
— reforma agrară.

Faptele dovedesc însă că 
mai mare parte a burgheziei, 
încă din timpul revoluției din 
căutase să-și rezolve interesele ei 
înguste de clasă printr-un compro- 
mils cu moșierimea, a mers mai 
departe pe acest drum. încheind o 
alianță tot mai strînsă cu moșieri
mea împotriva poporului

Atitudinea față de reforma agra
ră a acestei părți a burgheziei s-a 
văzut limpede in divanurille ad-hoc 
cînd Ion C. Brătianu a încercat 
să-l împiedice pe deputatul țărani
lor din R. Sărat, Gheorghe Lupes
cu, să expună suferințele și dorin
țele țăranilor sub pretext că „ță
ranii trebuie să jertfească păsuri
le lor particulare pentru ale țării", 
că în trecut „toți am suferit de la 
mari pînă la mici ba chiar că 
domnitorii au suferit mai mult de
cît țăranii de la plug".

După Unire, această parte a 
burgheziei împreună cu moșierimea 
înșelind nădejdile țărănimii, a 
recurs ta tot felul de manevre pen
tru a tărăgăna rezolvarea proble
mei agrare, ceea ce a făcut să se 
ascută și maî mult contradicțiile 
sociale, a determinat izbucnirea 
unui șir intreg de răscoale țără
nești. Susținînd formula moșieri- 
mii în problema agrară — și anu
me emanciparea clăcașilor fără 
împropietărire — ea s-a impotrivilt 
cu înverșunare legii rurale a lui 
Kogălniceanu, neadmițînd nici acea 
reformă parțială, propusă de ele
mentele mai avansate ale burghe
ziei, care în limitele poziției unor 
democrați burghezi, exprimau ten
dințe obiective de progres social. 
I. C. Brătianu în articolul său 
„Cestiunea clăcașilor a vorbit 
despre reforma agrară propusă 
de Kogălniceanu — pe care o 
socotea silnică, ilegală — ca des
pre „o suflare ciuinoasă", o rătă
cire, în care „mișelia ajutată de 
diavoli se muncesc să ne 
pingă".

In încercarea de a împiedica re
forma agrară, forțele sociale cele 
mai reacționare au ajuns pînă la a 
cere sprijinul asupritorilor oto
mani, chemîndu-i — după cum se 
arăta într-o scrisoare a boierului 
Constantin Șuțu — ,,să se milos- 
tivească, să izbăvească... prin bi
ruitoarele sa.e oști și să scape pro
vinciile de lepra sansculoților, al 
căror șef este prințul 
adjutantul său, primul 
(Kogălniceanu), vrsul 
Este încă un exemplu, 
altele, din care se vede 
te de clar că pentru a-și apăra in
teresele lor de clasă, clasele ex
ploatatoare, n-au ezitat să calce in 
picioare interesele naționale, să se 
unească cu cotropitorii și asuprito
rii străini care timp de veacuri au 
ținut poporul sub un jug nemilos, 
lată adevărata față a „patriotis
mului" claselor exploatatoare.

In fața împotrivirii monstruoasei 
coaliții. Al. I. Cuza și M. Kogă.ni- 
ceanu n-au putut înfăptui reforma 
agrară decit pe calea unei lovituri 
de stat. Unite strîns in „monstru
oasa coaliție", moșierimea și bur
ghezia reacționară l-au înlăturai 
ulterior pe Cuza printr-un complot, 
au înscăunat dinastia Hohenzol- 
lern-ilor, care s-a dovedit a fi un 
cîine de pază credincios al domi
nației burghezo-meșierești, al inte
reselor claselor exploatatoare și 
ale capitalului străin, un înă
bușitor sîngeros al luptei revolu
ționare a maselor. „Monstruoasa 
coaliție" s-a menținut pînă în ul
tima clipă de existență a regimu
lui burghezo moșieresc, împiedicînd

rolul 
avut în în- 
maselor, în- 
progresiste,

istoric, ide-

cea 
care 
1848

im-

(Cuza) și 
ministru 

dracului"! 
intre atîtea 
cit se poa-

desăvîrșirea revoluției burghezo- utilării cu tehnica avansată a in- 
democratice, determiinînd păstrarea 
unor puternice rămășițe feudale în 
economie, metJțiperea țării intr-o 
stare de adinei’ înapoiere econo
mică și culturală, dependență 
față de marile puteri*capitaliste.

Pe măsura dezvoltării capitalis
mului, în țara noastră se închega 
și creștea numericește o clasă 
nouă, clasa cea mai avansată a 
societății — proletariatul. In vre
me ce exploatatorii strîngeau din 
sudoarea oamenilor muncii averi 
fabuloase, muncitorii n-aveau par
te decît de salarii de foame și a- 
menzi, de șomaj, umilința bătăii și 
a carcerelor. Eroica luptă revoluți
onară a clasei muncitoare, care 
căpăta o vigoare și o forță tot mai 
mare, n-a putut fi înăbușită nici 
de ocne și închisori, nici de rafa
lele mitralierelor care au secerat 
pe fiii clasei muncitoare la 13 de
cembrie 1918 în Piața Teatrului 
Național, în 1929 îa Lupeni, in 
1933 la Grivița.

Lipsită de pămînt, țărănimea 
era adusă la sapă de lemn de ja- 
tul și samavolniciile moșierilor, fa
bricanților, negustorilor, chiaburi
lor, perceptorilor. Atunci cînd mî- 
nia și revolta ei au răbufnit cu tă
rie, în 1907, tunurile regimului a- 
supritorilor au secerat 11.000 
de vieți de țărani. înăbușind in 
singe răscoalele țărănești pentru 
pămint, clasele exploatatoare au 
înăsprit și mai mult jecmănirea 
maselor muncitoare de la sate.

Potrivit înseși statisticilor ofi
ciale ale regimului burghezo-mo- 
șieresc, în 1930 un număr de 12 
rrdi moșieri dețineau tot atîta pă
mînt cit 2 milioane și jumătate 
de gospodării țărănești. La sate 
domneau neștiința de carte și mi
zeria, agricultura se afla intr-o 
stare generală de grea înapoiere.

In țară domnea reacțiunea po
litică cea mai deșănțată. Chiar 
și puținele, ciuntitele drepturi și 
libertăți democratice pe care ma
sele izbutiseră să le cucerească, 
erau falsificate, ciopârțite, reduse 
la nimic. Teroarea s-a dovedit 
metoda favorită de guvernare a 
claselor exploatatoare din Romî
nia.

Burghezia și moșierimea alu
necau tot mai mult pe panta tră
dării independenței naționale. 
Dominația coaliției burghezo-mo- 
șierești, menținerea rămășițelor 
feudale creau condiții prielnice 
pentru aservirea țării imperia
liștilor străini, aservire care a 
culminat cu pierderea deplină 
a independenței naționale, vîn- 
dută călăilor hitleriști. Impe
rialiștii străini se sprijineau pe 
clasele exploatatoare din Romî
nia, clasele exploatatoare se spri
jineau pe 
mînă, și 
tîihărește 
poporului.

Steagul 
din robia 
ridicat proletariatul, singura cla
să consecvent revoluționară, ex
ponentă a intereselor întregului 
popor.

Ajutat frățește de popoarele 
marii Uniuni Sovietice, poporul 
romîn, călăuzit de partidul marx- 
ist-leninist al clasei muncitoare, 
și-a luat soarta în propriile sale 
mîini. dobîndind pentru prima 
dată în istoria sa o adevărată 
independență și suveranitate na
țională. (Aplauze puternice)

In alianță cu țărănimea munci
toare și unind strîns în jurul ei 
toate forțele patriotice, clasa 
muncitoare, sub conducerea par
tidului, a izgonit de la cîrma 
țării clasele exploatatoare, a in
staurat regimul democrat-popular, 
făurind Republica Populară Ro
mînă, stat al celor ce muncesc 
de la orașe și sate. (Aplauze pu
ternice).

In orînduirea democrat-popu- 
lară — rod ai luptelor popcru.ui 
— oamenii muncii, odinioară a- 
supriți 
stăpîni pe propria tor soartă. Pă
mîntul, pentru care țărănimea a 
vărsat 
tîta singe și lacrimi, aparține azi 
celor ce-1 muncesc. Mijloacele de 
producție din industrie, transpor
turi, avuțiile din străfundul pă- 
mintului sînt azi in stăpînirea 
poporului muncitor.

Muncitorii, țăranii muncitori, 
intelectualii conduc treburile sta
tului. Cuvîntul lor răsună cu pu
tere în toate problemele mersului 
înainte al țării, iar voința lor este 
înfăptuită de către Marea Adu
nare Națională, guvern, sfaturile 
populare, toate organele statului 
democrat-popular.

Orînduirea demccrat-populară 
a creat condițiile unei propășiri 
economice și culturale fără pre
cedent. Poporul nostru cinstește 
Centenarul Unirii în plin avînt 
al construirii vieții sale noi, so
cialiste.

Prin traducerea în viață a po
liticii partidului, expresie a intere
selor vitale ale poporului, sînt li 
chidate pas cu pas urmele îna
poierii moștenite de la' regimul# ------  -------
burghezo-moșieresc. Țara noastră.Stanți ai poporului.

^ustriei și agriculturii, ridicării 
dbhtinue a productivității miun- 
■i ‘. (Aplauze îndelungate).
$ înfăptuirea cu succes a sarcini- 
jk mărețe puse de Congresul al 
n-lea al Partidului nostru, de 
plenarele Comitetului Central 
deschid perspective luminoase în 
fața poporului nostru care in 
friinte" cu minunata noastră clasă 

în- 
cu 

so- 
din

fața poporului 
frunte" cu minu 
muncitoare, sub conducerea 
cercată a partidului, merge 
încredere înainte pe drumul 
ciajismului, biruind greutățile 
Calea sa.

Ne exprimăm convingerea 
strămutată că munca plină de a- 
vînt și abnegație a poporului no
stru muncitor va da tot mai mul
te roade, asigurînd bunăstarea 
celor ce muncesc și înflorirea pa
triei. (AplauM).

Tovarăși,
Importantele realizări ale^fării 

noastre în construcția pașftîcă — 
rod al eforturilor pline de abne
gație desfășurate de poporul ro
mîn sub conducerea partidului 
— au devenit cu putință în con
dițiile unei schimbări / (radicale a 
situației poporului romîn nu nu
mai pe plan intern, dar și pe plan 
extern. Romînia este membră 
egală în drepturi a marii familii 
frățești a țărilor socialiste. Pen
tru R.P. Romînă, ca și pentru 
celelalte țări socialiste, legăturile 
de strînsă colaborare și într-aju- 
torare tovărășeasi.....................
sprijinul prietenesc 
de care beneficii:

ne-

imperialiști. Mină în 
unii și ceilalți jefuiau 
bogățiile țării, munca

luminos al eliberării 
națională și socială l-a

ă dintre ele, 
i multilateral 
:ă din partea 

Uniunii Sovietici/feprezintă un 
inepuizabil izvor de forță și secu
ritate, un puternic factor de tr " 
greș. Cu îndreptățită bucurie 
vede poporpj romîn că succesele 
salle aduc 6 contribuție reală la 
întărirea sistemului mondial so
cialist, că .ele fac parte din ima
ginea însuflețitoare pe care o în
fățișează ] lumii dezvoltarea tutu
ror țărilor socialiste. (Aplauze).

Victoriile epocale ale Uniunii 
Sovietice în construcția comunis
mului, mărețul ei plan septenal 
care inaugurează pe această cale 
o etapă de însemnătate istorică 
pentru destinele întregii omeniri 
umplu de admirație și mindrie 
inimile oamenilor muncii, ale 
iubitorilor de progres de pretu
tindeni. Peste cîteva zile se va 
deschide la Moscova cel de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. — 
congres ai construirii desfășurate 
a comunismului. De la această 
tribună adresăm Congresului un 
frățesc salut și urăm poporului 
sovietic noi și noi victorii stră
lucite în opera măreață de con
struire a comunismului. (Aplau

ze îndelungate). Atari succese 
în dezvoltarea economică și 
culturală înregistrează R. P. 
£hineză și toate celelalte țări în 

tre popoarele își făuresc, prin- 
tr-o vastă operă de construcție 
pașnică, o viață nouă, socialistă. 
(Aplauze).

C u v î

Permiteți-mi să mă folosesc de 
acest prilej pentru a reafirma a- 
tașamentul nedezmințit aJ po
porului și guvernului romîn față 
de cauza păcii și coexistenței 
pașnice, a colaborării și priete
niei între toate popoarele (Aplau
ze puternice).

In ultima vreme pe arena mon
dială s-au înregistrat noi și im
portante schimbări care au de
terminat o puternică creștere și 
întărire a forțelor păcii. Mase 
tot mai impunătoare de oameni 
din diferite țări ale lumii, inclu- creează remilitarizarea 
siv reprezentanți ai unor largi 
cercuri bprgheze, se pronunță îm
potriva .politicii „de pe poziții de 
forță" și a războiului rece, cerînd 
stabilirea unui climat de încre
dere intre state și dezaprobînd 
acțiunile acelor cercuri din oc- 
cident care mizează pe agravarea 
încordării internaționale.

Actuala desfășurare a evenimen
telor internaționale dovedește încă 
o dată rolul imens, hotărîtor, pe 
care-1 au în preîntîmpinarea pri
mejdiei unui nou război succesele 
Uniunii Sovietice și ale celorlalte 
țări ale lagărului socialist în con
strucția pașnică, întărirea continuă 
a puterii tor, eforturile lor neobosi
te îndreptate spre slăbirea încor
dării și normalizarea relațiilor în
tre state.

Alături de toate țările lagărului 
socialist unit și puternic, Republi
ca Populară Romînă militează ac
tiv pentru promovarea păcii și co
laborării internaționale. Țara noa
stră a fost și rămîne o adeptă ho- 
tărîtă a reglementării problemelor 
internaționale pe baza tratativelor 
și înțelegerii între statele interesa- 
r — singura bază realistă, cores

punzătoare intereselor vitale 
popoarelor.

De o deosebită însemnătate pen
tru preîntîmpinarea pericolului 
unui război atomic este realizarea 
unei înțelegeri între state cu pri
vire la reducerea înarmărilor și, în 
primul rînd, cu privire la înceta
rea imedilată a experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen. De 
aceea țara noastră sprijină pe de-a 
întregul lupta perseverentă a Uniu
nii Sovietice pentru realizarea a- 
cestui obiectiv și care își găsește 
expresia în activitatea delegației 
sovietice la actuala conferință de 
la Geneva a reprezentanților 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei. Ne 
exprimăm speranța că în cele din 
urmă delegațiile puterillor occiden
tale la conferința de la Geneva vor 
adopta o poziție mai constructivă, 
astfel îneît conferința să îndreptă
țească așteptările popoarelor, care 
cer încetarea definitivă a experien
țelor cu armele nucleare.

Spre regretul popoarelor iubitoa
re de pace, tratativele de la Gene
va cu prilvire la măsurile pentru 
preîntîmpinarea unui atac prin sur
prindere, tratative la care a parti
cipat și țara noastră, s-au între
rupt fără a se ajunge la vreo ho- 
tărîre practică. Călăuzindu-se după

și securității gene- 
romîn se pronunță

interesele păcii 
rale, guvernul 
pentru reluarea neîntîrziiată a aces
tor tratative, declarindu-se gata să 
facă tot ce depinde de el pentru 
găsirea unor căi de ieșire din im
pasul în care s-a ajuns.

Republica Populară 
cordă o mare atenție 
de soluționarea cărora 
cea și securitatea in 
și celelalte popoare europene, 
porul romin nu poate rămîne 
diferent în fața pericolului

a popoarelor asuprite și sprijină 
dreptul popoarelor care și-au cuce
rit independența națională, de a-și 
rîndui viața fără nici un amestec 
din afară, de a-și dezvolta econo
mia și cultura, potrivit năzuințelor 
și intereselor lor.

Ne exprimăm convingerea că 
prim lupta lor unită, forțele în con
tinuă creștere ale păcii vor face ca 
pînă la urmă pe arena internațio
nală să triumfe spiritul rațiunii și 
înțelegerii, potrivit intereselor de 
pace și securitate ale tuturor po
poarelor. (Aplauze puternice).

Tovarăși,
Astăzi, cînd sărbătorim împli

nirea a 100 de ani de la impor
tantul act al Unirii, ne mindrim 
că eroica noastră clasă muncitoa
re, partidul ei s-au dovedit expo
nenții celor mai scumpe năzutnți 
ale poporului, adevărații conti
nuatori ai celor mai bune tradiții 
naționale, tradițiile luptei pentru 
un viitor luminos al celor ce 
muncesc. Preluînd steagul liber
tăților democratice și al inde
pendenței naționale trădat de 
burghezie, și înălțîndu-1 tot mai 

..._r______ _______ __ sus, clasa muncitoare, în frunte
niunii Sovietice în problema înche- cu partidul ei, călăuzește întregul 
ieriii Tratatului de pace cu Germa
nia și în problema normalizării si
tuației din Berlin, ca și propune
rea constructivă a R. D, Germane 
cu privire la crearea unei confede
rații a celor două state germane. 
Sprijinind pe de-a întregul aceste 
inițiative, guvernul și poporul ro
mîn nutresc convingerea nestrămu
tată că traducerea lor în viață va 
avea o puternică influență pozitivă 
asupra întregii situații din Euro
pa, contribuind totodată la înfăp
tuirea năzuințelor poporului ger
man spre restabilirea unității sale 
naționale.

Ca și celelalte țări ale lagărului 
socialist, Republica Populară Ro
mînă este convinsă că o colabora
re pașnică normală între state, in
diferent de sistemul social-politic 
căruia îi aparțin, totensificarea 
schimburilor economice între ele 
sînt puternici factori de pace și 
progres. De aceea, țara noastră se 
pronunță pentru înlăturarea orică
ror restricții sau disciminări în re
lațiile economice internaționale, își 
reafirmă hotărîrea de a-și conti
nua eforturile îndreptate spre lăr
girea schimburilor sale economice 
și culturale cu toate țările, pe 
baza egalității în drepturi și avan
tajului reciproc.

Desigur, dezvoltarea unor ase
menea relații pe plan internațional 
poate avea loc numai pe baza res
pectării reciproce stricte a indepen
denței și suveranității naționale, a 
neamestecului în treburile interne 
ale altor popoare. Poporul romîn, 
care pe timpul vechilor regimuri a 
cunoscut direct efectul relațiilor de 
{Inegalitate cu puterile imperialiste, 
care a simțit pe propria 
jugul străin, își exprimă 
tatea deplină cu lupta de

Romînă a- 
problemelor 
depind 

Europa.
pa- 
Ca 
po- 
in- 

ce-l 
accelerată 

a Germaniei occidentale, reînvierea 
militarismului agresilv, care într-un 
trecut nu prea îndepărtat a cotro
pit și pustiit pămîntul Europei. în 
actualele împrejurări, tăriilor care 
au participat în cel de-al doilea 
război mondial la lupta antihitle- 
ristă le revine o mare răspundere 
în adoptarea grabnică de măsuri 
menite să prevină o nouă agresiu
ne din partea militarismului ger
man și, care, ținînd intrutotul sea
ma de interesele poporului german 
să asigure dezvoltarea lui într-o 
Germanie pașnică și democratică.

Tocmai unor astfel de țeluri ser
vesc importantele inițiative ale U-

sa piele 
solidari- 
eliberare

popor muncitor spre victoria socia
lismului (Aplauze prelungite).

Cea mai de preț cucerire a po
porului. încununarea luptei sale 
seculare, este puterea celor ce 
muncesc. Datoria noastră sfîntă 
este să întărim neîncetat puterea 
populară, temelia și pavăza tu
turor marilor noastre victorii. 
(Aplauze.: puternice).

Cuceririle hbăstre au fost cu 
putință pentru că în fruntea po
porului muncitor se află un con
ducător încercat — trup din 
trupul poporului muncitor — a 
cărui politică se inspiră din învă
țătura atotbiruitoare a marxism- 
leninismului și exprimă intere
sele vitale ale celor Ce muncesc: 
Partidul Muncitoresc Romîn. In 
jurul partidului, întregul popor 
își strînge rîndurile într-o uni
tate de nezdruncinat, unitate în
temeiată pe alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare, pe frăția dintre poporul ro
mîn și naționalitățile conlocui
toare. (Aplauze puternice).

In strînsă unitate cu toate ță
rile lagărului socialist, poporul 
romîn pășește înainte cu avînt, 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, pe calea arătată 
de ideile marxism-leninismiului
— care exprimă interesele vitale 1 
ale oamenilor muncii — hotărît 
să obțină victoria deplină în lup
ta pentru socialism, să ridice pa
tria sa pe culmile cefe mai înalte 
ale progresului. (Aplauze, urâte).

Trăiască scumpa noastră patrie
— Republica Populară Romînă! 
(Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, forța conducătoare a po
porului în lupta pentru socia
lism ! (Aplauze).

n t u I
deputatului Aorian Dânâlache

Orașul București
Se împlinesc astăzi 100 de ani 

de cînd. a fost proclamată în a- 
cest loc Unirea Țării Romînești 
cu 'Moldova, La înfăptuirea ace
stui act de mare importanță în 
istoria patriei noastre, un rol 
deosebita-a avut populația Bucu- 
reștiului,tcare de la mic la mare 
a împîrlzrt dealul Mitropoliei im- 
punînd Țreacțiunii alegerea lui 
Alexandru loan Cuza.

Orașiu nostru avea pe atunci 
125.000 4e locuitori. Mulți dintre 
ei erau toeseriași și lucrători în 
ateliere șr manufacturi. Un car
tier întreg ăra locuit de tabaci. 
Acestora li ?s-au alăturat țăranii 
din jurul Bucureștiului și, îm
preună, ei și-au spus cuvîntul ho
tărîtor în înfăptuirea actului 
Unirii. "

Poporul nostru a înscris în 
1859 o pagină ‘de glorie în isto
ria sa. Au înserto-o tabacii, meș
teșugarii din mahalale, tîrgoveții 
și țăranii, patrioți în care ardea 
fierbinte flacăra năzuințelor de 
Unire, de dreptate socială.

La 100 de ani de la Unirea Ță
rilor Romîne, țara noastră are cu 
totul altă înfățișare politică, eco
nomică și sociață. Sub steagul 
Partidului, în condițiile eliberării 
țării noastre de^sub jugul fascist, 
clasa muncitoare din țara noastră 
a cucerit puterea politică în stat, 
ă instaurat dictatura proletaria
tului.

Urmașii tabacilor și meșteșu- 
garitoț. clasa muncitoare, este 
astăîi clasa conducătoare a po
porului nostru.

Pe acest loc unde reacțiunea a 
fost obligată să-1 voteze pe Cuza, 

jjsțau astăzi adevărații reprezen-
uuignczu-iuuțiere^c. |aia ai pupuiuiui, Care votează
altă dată redusă la rolul de bin-fjegi pentru popor și în interesul
terland agrar și furnizor de ma-® ....
terii prime pentru țările imperia.;j.Pc'?oru‘}1' . . ,
liste, se transformă intr-o țară* Odata cu înflorirea și dezvol- 
inuustrială înaintată, cu o agri-^ 
culiuriC mecanizată. , '

Acesta este rezultcjafî înf?>p<i 
tuirii cu entuziasm^tfâ către in-"* 
tregul nostru popcr muncitor 
politicii leniniște a partidului, de‘ 
industrializare socialistă a țării, 
de transformare socialistă a agri
culturii. Așa cum a subliniat to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej, „par
tidul arată oamenilor i 
victoria 
în patria 
tisfacerii 
tcriale și 
muncesc 
prin concentrarea 
porului muncitor^ 
către sarcinile sporTtii continue a 
forțelor de producție, industria
lizării socialiste a țării șl trans- OT7 LI OII IIJQCȚ UlJll'fllC
formării socialiste a agriculturii, politică și riforală, el devine o for-

și exploatați, au devenit

în decursul veacurilor a-

• •..V

Tov. C. Nistor a evocat la în- 
muncii că , ceput tabloul satului moldovean din 

deplină a socialismul^ perioada Unirii, mizeria și robia 
ncastră, 

nevoilor 
culturale 
este cu

schimbat 
noastre, 
întreaga 
țării re- 
care are

tarea întregii țări s-a 
și înfățișarea Capitalei 
Aproape o pătrime din 
producție industrială a 
vine orașului București,
astăzi o populație de peste zece 
ori mai mare de cît acum 100 de 
ani.

Prin grija permanentă a Parti
dului și Guvernului, Capitala pa
triei noastre scumpe devine pe zi 
ce trece tot mai frumoasă.

Oamenii muncii din Capitală 
întîmpină cu însemnate realizări 
cele două mari evenimente din 
anul acesta — 15 ani de la eli
berarea țării noastre de sub ju
gul fascist și 500 de ani de exi
stență a orașului București.

Sărbătorim 100 de ani de la 
Unirea Țărilor Romîne, a spus 
mai departe vorbitorul, în condi
țiile ctnd Romînia — patria noa
stră — este o țară liberă și în
floritoare, cu mare prestigiu pe 
plan internațional. Au apus pen
tru totdeauna timpurile cînd țara 
noastră depindea de monopoluri
le imperialiste. împreună cu ce
lelalte țări socialiste Republica 
Populară Romînă este o forță 
activă în întărirea unității lagă
rului socialist, în lupta pentru 
apărarea și consolidarea păcii.

Partidul și Guvernul nostru 
duc o politică de întărire conti
nuă a prieteniei și colaborării cu 
U.R.S.S. prietenie șj colabo
rare care constituie chezășia 
dezvoltării patriei noastre pe dru
mul socialismului, 
independenței și 
noastre naționale.

Păstrînd vie amintirea făurito
rilor Unirii. întregul nostru popor, 
strîns unit în jurul partidului și 
guvernului, pășește cu încredere 
pe drumul luminos al construirii 
socialismului.

dustrializării țării. Regiunile mol
dovene, atît de părăsite de regi
mul burghezo-moșieresc, cunosc și 
ele o înflorire tot mai mare. E cu
noscut faptul că în trecut Moldo
va avea o industrie restrînsă și 
înapoiată. In anii puterii populare 
această regiune a țării noastre a 
cunoscut o adevărată renaștere, 
s-a schimbat fața satelor și ora
șelor, orașe noi au apărut pe har
ta Moldovei.

Agricultura noastră care pășește 
cu avînt pe drumul unei agricul
turi socialiste mecanizate, a făcut 
mari progrese și în satele moldo
vene. Prin munca plină de avînt 
a maselor populare se înfăptuiește 
cu succes sarcina ca în 1960 sec
torul socialist în agricultură să fie 
preponderent ca suprafață și să 
asigure 60—70 la sută din produc
ția agricolă marfă. De exemplu, 
numai în regiunea Iași, unde sînt 
deputat, pînă în prezent 56,2 la

C u v î
deputatei Elîsabeta Popa

Regiunea Galați

.'ițț 
sută din suprafața agricolă a re-'" 
giunii constituie sector socialiste' 
Au fost cooperativizate în linii ge-i 
nerale cinci raioane ale regiunii» 
lași, Murgeni, Negrești, Vaslui, < 
Huși, Bîrlad.

In satul moldovenesc nou ca și 
în toate satele țării noastre ve
chiul car cu boi lasă cale liberă 
tractorului, opaițul e înlocuit cu 
becul electric, prezente permanent 
în el sînt căminul cultural, medicul 
de țară, inginerul agronom, biblio
tecarul și instructorul artistic.

Ca deputat al regiunii lași, în 
numeroasele întîlniri cu muncitori, 
intelectuali, țărani, am fost dese
ori martorul manifestărilor de 
dragoste și încredere nețărmurită 
a oamenilor muncii față de Par
tidul Muncitoresc Romîn, față, de 
politica marxist-leninistă a Parti
dului nostru, care conduce cu mînă 
sigură lupta poporului muncitor 
pentru dezvoltarea și înflorirea Re
publicii Populare Romîne. .

n t u I

chezășia 
suveranității

n t u IC u v î
deputatului Constantin Nistor

Regiunea lași

asigurarea £>'i- în,, care erau ținuți pălmașii, nă 
crescinde. Aia- .-zuințele, și lupta lor pentru o via- 

puți^fp numai
po
rt d

ță mWegienească. Aceste năzuințe 
au foWgălcate în picioare de mon- 
struoas»»®oaliție care l-a răsturnat 
pe Cu'zâjX

Adevărul istoric scoate în evi
dență oft --Jitîta vreme cît poporul 
se gă'S?ștC;într-o strînsă unitate

ță care poate înfăptui realizări u- 
riașe. Unit în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn. poporul nos
tru s-a eliberat de sub ocupația 
fascistă cu ajutorul glorioaselor 
armate sovietice. Poporul romîn, 
sub conducerea partidului, și-a cu
cerit libertatea adevărată prin des 
ființarea exploatării, a asigurat pa
triei noastre, Republica Populară 
Romînă, adevărata independență 
și suveranitate națională, a dobîn 
dit succese deosebite pe planul in

Poporul nu uită niciodată, ci 
păstrează vie în inima lui amin
tirea luptei duse de bunici și 
străbunici, de fiii lui cei mai 
buni, pentru libertate, pentru o 
viață mai bună.

Bunicii ne-au povestit despre 
felul cum au luptat țăranii pen
tru Unire, pentru pămînt și pentru 
a scăpa de clăcășie, ne-au poves
tit despre Vodă Cuza.

Despre „neamțul" adus de bră- 
tieni, bunicii nu aveau altceva a 
ne povesti decît că nu se mai să
tura de averi și că el a pus să se 
tragă cu tunul în țărani, ori de 
cîte ori ei au încercat să scuture 
jugul boieresc.

Va zice cineva, poate, că o sim
plă țărancă nu are de unde 
cunoască ce era 
Asta-i drept;
și mai ales noi femeile, n-am a- 
vut parte de prea multă învăță
tură în anii cînd eram sub jugul 

chiabu- 
noi cîte 
partidul 
altul.
pe mo-

să 
acum 100 de ani 
țăranul muncitor

burghcziei, moșierilor și 
rilor. Dar am învățat și 
ceva în anii aceștia, că 
ni-i învățător ca nimeni

Noi, cei care am lucrat 
șiile boierilor pînă acum 15 ani, ne 
dăm cel mai bine seama ce fel de 
viață trăia țăranul clăcaș cu 100 
de ani în urmă, cînd nu era stăpîn 
nici măcar pe pămîntul pe care-și 
făcea bordeiul.

Țăranii erau pentru Unire căci 
trăgeau nădejdea că prin aceasta 
vor scăpa de clacă.

Dar moșierimea și bogătașii s-au 
opus împlinirii acestor 
drepte.

Năzuințele pentru care au 
la Unire țăranii clăcași și 
zentanții lor Ion Roată, Constan-

cereri

luptat 
repre-

tin Tănase, Gheorghe Lupescu și 
ceilalți deputați pontași, au lost 
înfăptuite abia în zilele noastre, 
au fost depășite cu mult astăzi, . 
cînd în fruntea luptei poporului s-a 
ridicat clasa muncitoare condusă 
de partidul ei. Partidul a făurit a- 
lianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, a condus 
lupta țărănimii pentru pămînt și 
acum o conduce pe drumul vieții 
noi socialiste.

Țăranii muncitori au scăpat 
pentru totdeauna de biciul boieru
lui, de catastiful ispravnicului de 
vina de bou ori pușca jandarmu
lui.

La temelia vieții noi a țărănimii 
muncitoare stă munca unită pe 
pămînt unit, în gospodării colec
tive și întovărășiri, cu ajutorul ., 
mașinilor și tractoarelor puse la 
îndemîna 
muncitoare, 
înțeles în 
majoritatea 
Pînă acum, 
colective 
s-au unit peste 156 mii familii de 
țărani muncitori, adică peste 75 la 
sută din totalul familiilor.

Vorbitoarea a arătat în conti
nuare că în comuna Cîmpuri, raio
nul Panciu, locul de baștină al lui 
Moș ton Roată, țăranii muncitori 
s-au unit într-o întovărășire agri
colă și o gospodărie agricolă’ co
lectivă care-i poartă numele. In 
satul Tămăoani, din raionul Ga
lați, satul lui Sava Răducan, unul 
din cei care au semnat jalba pen
tru divanul moldovenesc, toți ță
ranii muncitori au intrat în gospo
dăria agricolă colectivă „Viața

(Continuare în pag 3-a)

țărănimii de clasa 
Acest lucru a fost 
regiunea Galați de 
țăranilor muncitori, 

în cele 858 gospodării 
și întovărășiri agricole
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Sesiunea jubiliara a Marii Adunări Naționale
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Socialismului". în raionul Bujor, 
unde sînt deputată, agricultura 
este colectivizată.

Pe întreg cuprinsul acestui raion 
s-au construit și se construiesc 
case noi, spațioase. In fiecare sat 
avem școală, cămin cultural, bi
bliotecă. In numeroase din satele 
noastre există azi cinematografe, 
stații de radioficare, dispensare, 
case de nașteri.

Nu pot să nu vorbesc cu acest 
prilej, a arătat tov. Elisabeta Popa, 
despre o mare înfăptuire a regi
mului democrat popular pe care 
n-au visat-o nici oamenii cei mai 
luminați din timpul Unirii. Este

C u v î
deputatului acad. Andrei Oțetea

vorba da faptul că tărăncile mun
citoare au cîștigat dreptul de a-și 
spune cuvîntul în treburile obștești 
de la cele ale comunei pînă la cele 
ale întregii țări. Aceasta este o 
realizare a regimului nostru cu 
care ne mîndrim.

Pentru viața nouă ce se con- 
struieșta în satele noastre, a spus 
în încheiere tov. Elisabeta Popa, 
țărănimea muncitoare își exprimă 
recunoștința fierbinte față de par
tid și Comitetul său Central, față 
de Guvernul Republicii Populare 
Romîne și asigură partidul și gu
vernul că va lupta din toate pute
rile pentru întărirea și înflorirea 
patriei noastre scumpe pe drumul 
socialismului.

triei noastre, puterea populară a 
lichidat pentru totdeauna secula
ra asuprire națională. Datorită 
politicii partidului nostru, care 
aplică cu consecvență învățătura 
leninistă în problema națională, 
se cimentează tot mai mult fră
ția poporului romîn cu naționa
litățile conlocuitoare. Oamenii 
muncii aparținînd minorităților 
naționale luptă azi cu entuziasm 
și abnegație alături de milioanele 
de oameni ai muncii romîni, pen
tru înflorirea și întărirea patriei 
comune, Republica Populară Ro- 
mînă, pe drumul socialismului.

Sub steagul invincibil, al parii -

n t U I

■R 
dului clasei muncitoarey.np sfeîn- 
gem azi tot mai mult 
formînd cu toții un zidiB^g.jgețeR 
în fața oricăror încercări ^ișutl- 
minare a libertății poporu^t-nq^c 
stru, a independenței țăriiiofip© 
stre. Tuturor oamenilor fp^incii; 
din țara noastră — indifeF^iflț de,. 
naționalitate — le este sca-mpif,. 
ca lumina ochilor cauza iWplftc 
nă — socialismul. Și prin.,yjpUn 
lor unită, sub conducerea jparțțj-, 
dului, vor da viață celorșjvm^i. 
înalte aspirații ale poporului,$ai$., 
a visat de veacuri o viațăj^piaij 
bună, un viitor fericit. 1£11i

.f ’ ;.q . 
Iuser 
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MANIFESTĂRI POPULARE 
IN ÎNTREAGA ȚARĂ

Regiunea Bacău
sărbătorește 

de la Unirea 
Romînești în 
acestui măreț

Cuvîntul deputatului
Petre Constantinescu-iașj

Regiunea Iași -
cisiV .manifestarea voinței

Poporul romîn 
astăzi 100 de ani 
Moldovei și Țării 
condiții care redau 
aot istoric adevărata lui semni
ficație, caracterul lui profund și 
autentic popular.

Referindu-se la afirmațiile 
unor istorici occidentali și a unor 
posturi de radio imperialiste, in
teresate în denaturarea adevăru
lui istoric, că Unirea ar fi fost 
opera unor forțe din afară, acad. 
Andrei Oțetea a analizat care a 
fost de fapt poziția marilor pu
teri față de Unirea Țărilor Ro
mîne.

Acad. A. Oțetea a arătat că 
puterilor fățiș ostile Unirii — 
Turcia și Austria — li s-au opus 
Rusia și Franța, în timp ce An
glia, care inițial se pronunțase 
în favoarea Unirii, a dus o poli
tică de apărare a integrității impe. 
riului otoman și s-a asociat po
liticii antiunioniste a Austriei. 
Actul de la 24 ianuarie este 
rezultatul întregii dezvoltări a 
poporului nostru. Dacă poporul 
nostru a știut să folosească 
conjunctura politică internațio
nală favorabilă din acel mo
ment, aceasta dovedește că el 
atinsose un grad de dezvol
tare și o maturitate politică care 
făcea din Unire o necesitate isto
rică. Statul care și-ar fi datorat 
existența nu creșterii forțelor 
sale interne, ci numai unui con
curs favorabil de împrejurări ex
terne, n-ar fi avut nici trăinicia, 
nici forța de atracție care să 
facă din el centrul de unificare 
al întregului

Oprindu-se 
palelor forțe 
au contribuit

nostru popor.
apoi asupra princi- 
sociale interne, care 
la înfăptuirea actu-

C u v î
deputatului Vasile îâlpâlariu

Regiunea Cluj

lui istoric al Unirii, acad. Andrei 
Oțetea a scos în evidență rolul de
terminant al maselor la construi
rea statului național romîn. De- 
mascînd rolul trădător al burghe
ziei romîne, vorbitorul a arătat că 
în ajunul Unirii majoritatea bur
gheziei se angaja în modul cel mai 
solemn să respecte proprietatea de 
orice natură ar fi, deci nu numai 
proprietatea burgheză, ci și pro
prietatea feudală. Moșierimea era 
astfel asigurată împotriva oricărei 
știrbiri a drepturilor ei feudale și 
se închidea drumul oricărei refor
me de la care țăranii așteptau îm
bunătățirea soartei lor. Monstruoa
sa coaliție care avea să guverneze 
Romînia, s-a format deci în timpul 
luptei pentru Unire.

Acad. Andrei Oțetea a subliniat 
în continuare adînca semnificație 
pentru m a sale largi ale poporului 
a alegerii lui Alexandru loan Cuza 
ca domnitor al Moldovei și Țării 
Romînești. Pentru mulțime, ale
gerea lui Cuza însemna începutul 
unei noi ere de dreptate și de pro
gres, însemna căderea jugului 
celui mai apăsător, adică abolirea 
sistemului feudal.

Cu toate că principalele roade 
ale Unirii aveau să le culeagă tot 
boierii și burghezia, poporul nu 
s-a înșelat cînd a văzut în Unire 
un mare act izbăvitor.

Făcînd din comemorarea Cente
narului Unirii o mare sărbătoare 
populară, Partidul Muncitoresc R6- 
mîn a restabilit adevărul că me
ritul de a fi înfăptuit Unirea apar
ține maselor populare și clasa 
muncitoare este pe bună dreptate 
mîndră că a preluat și a dezvoltat 
cele mai bune tradiții de luptă ale 
poporului, că realizează aspirațiile 
profunde ale maselor.

n t u I

Hctărîrea conducerii Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guver
nului cu privire la sărbătorirea a 
100 de ani de la Unire are o a- 
dîncă semnificație. Ea dovedește 
înalta cinstire pe care partidul și 
guvernul, clasa muncitoare, între
gul nostru popor, o acordă ma
rilor evenimente și tradițiilor 
progresiste din istoria patriei 
noastre.

Primind cu entuziasm și însu
flețire această hotărîre, întreaga 
țară, muncitorii și țăranii, inte
lectualii, tineretul, s-au pregă
tit să întîmpine aniversarea Uni
rii prin succese în muncă, prin 
serbări și manifestații culturale. 
După ce a subliniat caracterul 
larg de masă al sărbătoririi Cen
tenarului, citind numeroase exem
ple în acest sens, vorbitorul a 
spus:

înfăptuită de masele populare, 
animate de cele mai progresiste 
elemente ale societății romînești 
de la jumătatea secolului trecut, 
Unirea a fost în mod real și de-

cisiV manifestarea voinței celor 
mai largi pături ale populației 
din ambele Țări Romînești.

în continuare vorbitorul a a- 
mintit de intelectualii vremii care 
au fost de partea Unirii — Nico
lae Bălcescu, C. A. Rosetti, Ce
zar Boliac, Dknitrie Bolintinea
nu, Mihail Kogălniceanu, Vasile 
Alecsandri. , Costache Negri și 
alții. vfF r ' , ■

In încheiere vorbitorul a rele
vat că depuși Marii Adunări 
Naționale, cc^țipăți în ședința 
solemnă de azi își îndreaptă gîn
dul cu dragoste» si respect către 
înaintașii lor ^f-jldeputații unio- 
niști din adunările elective și 
țăranii din Di^anurile ad-hoc, 
către întreaga gemrație de luptă
tori de la 1859, ■’pitind aminti
rea și faptele lor, în numele po
porului romîn care qub conduce
rea partidului clasei ’muncitoare 
și-a luat definitiv soafta în mîi- 
nile sale 
cu succes 
sa iubită.

proprii și ĂÂistruîește 
socialismul fîn patria 

• pir

hv Capitală
bCAj'

SîfnbăiH la amiază a avut loc 
ste Casa Prieteniei Romîno-Sovie
tice sesiunea festivă a -Sfatului 
Popular al Capitalei, consacrată 
sărbătoririi Centenarului Unirii 
.Țărilor Romîne.

ol Au . luat parte deputății Sfatu
lui Popular al Capitalei, precum 
și numeroși invitați — muncitori, 

. ingineri și tehnicieni din între
prinderi, lucrători ai diferitelor 
instituții centrale de stat, oameni 
de artă, știință și cultură, mili
tari.

DespTe însemnătatea actului 
istoric al Unirii Țărilor Romîne 
a vorbit- deputatul Gheorghe Cal
can, vicepreședinte al Sfatului 
Popular al Capitalei, care a ară
tat că poporul nostru sărbăto
rește împlinirea unui veac de la 
acest mare eveniment în viața 
sa în plin avînt al muncii pentru 
construcția patriei socialiste.

Oamenii muncii din țara noa
stră, Partidul Muncitoresc Ro
mîn, a spus printre altele vorbito
rul, acordă o înaltă prețuire tra
dițiilor luptei pentru libertate și 
o viață mai bună a poporului — 
tradiții între care înfăptuirea U- 
nirii de acum 100 de ani ocupă 
un loc de cinste. însuflețit de 
aceste tradiții patriotice, de 
bucuria și mîndria pentru marile 
succese obținute în opera de con
struire a socialismului, poporul 
nostru pășește înainte cu hotărî
re și avînt, sub conducerea par
tidului, pe calea arătată de ideile 
luminoase ale marxism-leninis- 
mului, pentru ridicarea patriei pe 
culmile cele mai înalte ale pro
gresului.

a Sfatului popular al regiunii 
București.

Tov. Vasile Mateescu, președin
tele sfatului popular regional, a 
vorbit despre rolul maselor popu
lare în lupta pentru făurirea Uni
rii. în încheiere vorbitorul a ară
tat că oamenii muncii cinstesc me
moria înaintașilor cu noi și impor
tante succese în muncă pentru în
deplinirea ^sarcinilor trasate de 
plenara din noiembrie a C.C_ al 
P.M.R., pentru continua înflorirea 
a

sile Alecsandri, și în multe alta 
locuri.

In regiunea Galați

★ ★

patriei noastre socialiste.
(Agerpres)

Bucuria pentru victoria Unirii 
înfăptuită acum 100 de ani nu s-a 
oprit la granițele Țării Romînești 
și ale Moldovei, a spus vorbitorul. 
La noi. în Transilvania, masele 
asuprite de jugul habsburgic erau 
alături cu inima și gîndul de fra
ții lor de peste munți. Răsunau 
din nou, mai puternic, cuvintele 
spuse răspicat de cei 40.000 de ță
rani strînși pe Cîmpia Libertății 
la 1848: „noi vrem să ne unim 
cu țara".

Noi vedem în actul istoric al 
Unirii un moment important în 
lanțul luptelor duse de-a lungul 
vremii de poporul nostru pentru 
realizarea visurilor sale fierbinți 
de a dobîndi independența națio
nală și o viață mai bună. Dar noi 
nu uităm că năzuințele maselor 
au fost nesocotite și batjocorite 
decenii de-a rîndul de monstruoa
sa coaliție burghezo-moșierească. 
Pe locul unde se înfăptuise actul 
Unirii, reprezentanții burgheziei și 
moșierimii au pecetluit mai tîrziu 
ordinul de asasinare a clăcașilor 
răsculați în 1907. Nu se va stin
ge niciodată ura noastră împotri
va acelora care au masacrat co
loanele de muncitori la 13 decem
brie 1918. ura față de acei care 
au îndreptat mitralierele împotri
va eroicilor luptători de la Gri- 
vița. Dar gloanțele și închisorile 
burgheziei n-au putut infringe 
voința clasei muncitoare și a în
tregului popor care, condus de 
Partidul Comunist Romîn, a cuce
rit prin luptă puterea politică în 
stat, clasa muncitoare devenind 
clasa conducătoare în Republica 
Populară Romînă.

Statul democrat-popular — re
zultat al luptelor duse de clasa 
muncitoare în alianță cu țărăni
mea muncitoare condusă de par
tid, este mai puternic ca oricînd 
și de neînvins.

N-au decît să latre și să spu
mege dușmanii imperialiști și slu
goii lor care clevetesc împotriva 
rînduielilor din țara noastră. Unii 
dintre aceștia sînt cunoștințe vechi 
ale noastre, sînt foștii bancheri, 
fabricanți și moșieri fugiți din ța
ră de teama mîniei poporului. Să 
știe aceste javre că poporul mun
citor care a avut atît de suferit 
In trecut de pe urma exploatării 
capitaliste își apără cu sfințenie 
cuceririle revoluționare, este ferm 
hotărît să întărească regimul de
mocrat popular, patria noastră 
scumpă, care pășește cu hotărîre, 
alături de celelalte țări din lagă
rul socialist, spre un viitor fericit.

De la această tribună, în fața 
Partidului Muncitoresc Romîn, a 
Comitetului său Central în frunte 
cu iubitul nostru tovarăș Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, exprim anga
jamentul solemn al muncitorilor 
ceferiști, al tuturor oamenilor 
muncii din Cluj, indiferent de na
ționalitate că nu vom cruța nici 
un efort pentru îndeplinirea și de
pășirea planului, pentru înfăptui-. 
rea politicii partidului nostru.

Faptele noastre, munca noastră 
pentru propășirea și înflorirea ță
rii, reprezintă cel mai înalt pri
nos pe care îl aducem amintirii 
celor ce au luptat în trecut pen
tru progres și libertate, pentru o 
viață mai bună.

n f u I

(Urmare din pag. l-a) 

dimîr Gheorghiu, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Atanase Joja.

In loja din stingă incintei au 
luat loc tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, Mihail Ralea, Anton Moi- 
sescu, Gheorghe Stoica și membrii 
Prezidilului Marii Adunări Națio
nale.

Tovarășul Constantin Pîrvules- 
cu, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, care a prezidat 
ședința jubiliară, a rostit cuvîntul 
de deschidere.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al R- P- Ro
mîne,

Cuvîntarea tovarășului Chivu 
Stoica a fost subliniată în repe
tate rînduri de puternice aplauze. 
Deputății și invitații au ovaționat 
îndelung pentru Partidul Munci
toresc Romîn și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
păstrează și duce mai departe cele 
mai bune tradiții de luptă ale po
porului și conduce opera de con
struire a socialismului, pentru 
scumpa noastră patrie Republica 
Populară Romînă, întruchipare a 
visurilor și năzuințelor scumpe ale 
maselor populare.

Au luat apoi cuvîntul deputății 
Florian Dănălache, circumscripția 
electorală Rahova, orașul Bucu
rești, Constantin Nistor, circum
scripția electorală Negrești, regiu
nea Iași, Elisabeta Popa, circum
scripția electorală Bujoru, regiu
nea Galați, acad. Andrei Oțetea, 
circumscripția electorală Zănești, 
regiunea Bacău, Vasile Tălpălariu, 
circumscripția electorală Baciu, re
giunea Cluj, scriitorul Kovacs 
Gyorgy, circumscripția electorală 
Cristuru! Secuiesc, Regiunea Au
tonomă Maghiară, și acad. P. Con-

stantineșcu-Iași, circumscripția e- 
lectorală Bîrlad, regiunea Iași.

Tovarășul Constantin Pîrvules- 
cu a rostit apoi cuvîntuȚ de închi
dere a ședinței jubiliare a Marii 
Adunări Naționale închinate Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne.

Sărbătorind astăzi în sesiunea 
jubiliară a Marii Adunări Națio
nale un veac de la înfăptuirea U- 
nirii Țărilor Romîne, a spus tova
rășul Constantin Pîrvul^scu, noi 
am adus prinosul recunoștinței 
noastre înaintașilor patrioți și po
porului care au pus bazele statului 
național romîn.

De fiecare dată, la 24 Ianuarie, 
poporul romîn își va reaminti cu 
mîndrie și dragoste de biruința ce
lor asupriți și exploatați din anul 
1859.

Idealurile pentru care a luptat în 
trecut poporul asuprit și exploatat, 
îndrumat de mințile cele mai îna
intate ale vremii, au putut fi în
făptuite numai de clasa muncitoa
re, în frunte cu partidul său marx- 
ist-leninist, care, preluînd și con
tinued lupta eroică de veacuri, a 
dus poporul din victorie. în victorie 
spre realizarea unor transformări 
uriașe, la care nici n-au putut vi
sa oprimații din vremea asupririi 
burghezo-moșierești.

Centenarul Unirii Țărilor Romî
ne — marea sărbătoare de la 24 
Ianuarie — este pentru rpoporul 
nostru încă un prilej’ de Intensifi
care a luptei pentru realizarea po
liticii înțelegțe a Partidului Mun
citoresc Romîn, pentru desăvîrși- 
rea măreței opere de construire a 
socialismului.

Prinos de recunoștință înaintași
lor patrioți și poporului .care au 
pus bazele statului național romîn, 
ședința jubiliară a Majjii Adunări 
Naționale a constituit!’ totodată o 
puternică manifestare*’ a hotărîrii 
poporului nostru de», a lupta strîns 
unit, sub conducerfea partidului, 
pentru desăvîrșirea' măreței opere 
de construire a socialismului.

(Agerpres)

★
In cursul dimineții de sîmbătă 

au avut loc festivități prilejuite 
de atribuirea numelui unor înain
tași progresiști ai poporului no
stru, luptători pentru înfăptuirea 
Unirii ȚUrilor Romîne la diferite 
școli din 
cie.

în sala 
profesorii, 
mixte nr. 26 din 
rinții școlarilor, pentru a sărbători 
un eveniment de seamă : școlii i 
s-a atribuit numele lui Alexandru 
loan Cuza.

în cadrul adunării festive pen
tru sărbătorirea Centenarului U- 
nirii la Școala medie nr. 24 din 
Capitală a avut loc și festivitatea 
atribuirii numelui de Vasile Alec
sandri acestei instituții de învăță- 
mînt.

Peste 100 de elevi și profesori 
de la Școala medie nr. 23 din Ca
pitală au participat la festivitatea 
atribuirii numelui scriitorului Di- 
mitrie Bolintineanu acestei școli.

La festivitatea prilejuită de săr
bătorirea Centenarului Unirii 
rilor Romîne și de atribuire a nu
melui de C. A. Rosetti Școlii 
dii numărul 34 din Capitală, 
participat un mare număr de elevi, 
cadre didactice și invitați.

Tot sîmbătă a avut loc festivita
tea atribuirii numelui lui Tănase 
Constantin, deputat al țărănimii 
din Țara Românească în Divanul 
ad-hoc, Școlii elementare nr. 70 
din Capitală.

★
Cinstind memoria inflăcămților 

patrioți care alături de masele 
populare au luptat pentru înfăp
tuirea Unirii Țărilor Romine, 
sîmbătă dimineața, delegații ale 
organelor locale de stat, muncito
rilor din marile întreprinderi 
bucureștene, instituțiilor centrale 
de artă și cultură, militari, deta
șamente de pionieri, au depus co
roane și jerbe de flori la statuile 
lui Mihail Kogălniceanu, Vasile 
Alecsandri și C. A. Rosetti.

Statuile erau străjuite de dra
pele de stat ale R. P. Romîne și 
de steaguri roșii.

★
Ieri, a avut loc sesiunea festivă

Capitală

clubului 
elevii

și din provin-

P.T.T. au venit 
Școlii medii 
București, pă-

Tă-
me

ri

In regiunea Iași
IAȘI 24 (Agerpres). — în sala 

Teatrului Național „Vasile Alec
sandri" a avut loc sesiunea festivă 
a sfaturilor populare regional, oră
șenesc și raional Iași, cu prilejul 
aniversării Centenarului Unirii Ță
rilor Romîne. Au luat parte depu
tați ai sfaturilor populare, precum 
și numeroși invitați — muncitori, 
țărani muncitori, oameni de cul
tură.

Despre însemnătatea Unirii Țări
lor Romîne, eveniment istoric care 
a avut un rol deosebit în dezvol
tarea social-economică a Romîniei, 
în realizarea aspirațiilor maselor 
populare de a dobîndi independen
ța națională, de a înfăptui reforme 
democratice, a vorbit deputatul 
Mihail Tiron, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular regional Iași.

Aniversarea a 100 de ani de la 
Unire — a spus printre altele vor
bitorul — găsește poporul nostru 
antrenat în munca însuflețită pen
tru construirea orânduirii socia
liste. sub conducerea partidului. 
Țara întreagă este transformată 
într-un vast șantier. Au apărut pu
ternice unități ale industriei so
cialiste : noi fabrici și uzine, ora
șe noi. Regiunea Iași, vitregită de 
trecutele regimuri, se află acum în 
plină înflorire. Au fost ridicate 
cîteva importante unități indus
triale.

Recenta plenară a C.C. al P.M.R. 
— a spus in încheiere vorbitorul 
dovedind grija deosebită pentru 
continua dezvoltare economică a 
țării a trasat sarcini de mare im
portanță pentru realizarea cărora 
poporul nostru își mobilizează și 
mai mult forțele. Succesele obți
nute de țara noastră în construirea 
socialismului, prestigiul ei inter
național se datoresc conducerii în
țelepte a partidului

în Piața Unirii din Iași a avut 
loc solemnitatea depunerii coroa
nelor de flori la statuia lui Ale
xandru loan Cuza.

In cursul dimineții tot în Piața 
Unirii a sosit ștafeta purtătoare a 
mesajului locuitorilor Capitalei 
adresat populației lașului. Mae
strul sportului Alexandru Stoe- 
nescu a dat citire mesajului în 
care printre altele se spune : „Cu 
prilejul sărbătoririi a 100 de ani 
de la înfăptuirea Unirii Țărilor 
Romîne, oamenii muncii din 
orașul București transmit lo
cuitorilor. tuturor oamenilor mun
cii din orașul și regiunea Iași un 
fierbinte salut tovărășesc de luptă 
pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor trasate de Plenara C.C. 
al P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958. pentru făurirea unui viitor 
fericit, pentru ridicarea patriei pe 
culmile cele mai înaintate ale 
progresului"

După-amiază, în jurul 
domnitorului Al. I. Cuza 
tori din fabrici și uzine, 
de oameni ai muncii de pe
și de intelectuali au încins Hora 
Unirii' (

Numeroase manifestări au mai 
avut loc și în cuprinsul regiunii, 
în comuna Ruginoasa, unde a trăit 
o parte din viață Alexandru, loan 
Cuza, la Mircești — satul lui Va-

Galați, 24 ianuarie... Deputați 
ai sfaturilor populare regional, 
orășenesc și raional s-au întrunit 
în sesiunea comună festivă pen
tru a sărbători Centenarul Unirii 
Țărilor Romîne. La sesiune par
ticipă un nepot al lui Moș Ion 
Roată, moș Constantin Roată.

Tovarășul Nicolae Găneț, preșe
dintele Comitetului executiv al 
sfatului .popular regional Galați, 
vorbește despre însemnătatea is
torică a Unirii. Ia apoi cuvîntul 
Radu Negoescu țăran colectivist 
din satul lui moș Ion Roată — 
comuna Cîmpuri.

— Regimul democrat popular 
— spune el — a pus capăt vieții 
de mizerie pe care țăranii o tră
iau în trecut. Țăranii muncitori 
au pășit azi pe calea transformă
rii socialiste a agriculturii, calea 
belșugului.

Se urcă la tribună Vasile Be- 
jan, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Galați, care a- 
duce sesiunii un cald salut din 
partea tineretului. Vorbește apoi 
iaminoristul fruntaș Alexandru 
Moglior.

După aceasta, în piața din fața 
grădinii publice s-a dezvelit un 
bust al domnitorului Al. Ioan 
Cuza.

Cu prilejul centenarului s-au 
mai inaugurat plăci comemorati
ve în comuna Cîmpuri, ca și în 
comuna Costache Negri fostă 
Mîniina.

o frumoasă serbare. Echipa de 
cîntece și dansuri și echipa de tea
tru care a pus in scenă piesa 
„Moș Ion Roată și Unirea'*, au pre
zentat un frumos program.

I. TEOHARIDE

In regiunea Bacău

I. BODEA

„Hora Unirii" 
pe hotarul de altădată

24 ianuarie 1959. Sînt numai 
cîteva ceasuri înainte de a începe 
festivitatea prilejuită de sărbăto
rirea a 100 de ani de la Unirea 
Țărilor Romîne. Grupuri de ce
tățeni stăteau în fața unei mari 
hărți a orașului mareînd hotarul 
care despărțea acum 100 de ani 
cele 2 țări surori : Moldova și 
Muntenia. Punctul întortocheat al 
gîrlei Milcovelului ce se formează 
din rîul Milcov, frîngea în două 
orașul lor, despărțea pe frații de 
același singe, cu aceeași limbă, pă
trunși de. aceleași năzuințe.

Au trecut de atunci 100 de ani. 
în sesiunea jubiliară a sfaturilor 
populare orășenesc și raional oare 
a avut loc ieri dimineață în sala 
teatrului din Focșani deputății — 
muncitori și țărani muncitori — 
au arătat ce s-a înfăptuit în ora
șul și raionul lor în ultimii ani, 
multiplele și adîncile transformări 
din viața poporului nostru care — 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn — își clădește o 
viață nouă socialistă.

Pe locul unde altădată trecea 
hotarul care despărțea Țările Ro
mîne, după un scurt miting, ce
tățenii Focșanilor au întins o ve
selă și entuziastă Horă a Unirii.

S. VOINESCU

BACAU 24 (Agerpres). 
încă de dimineață, mari grupuri 
de cetățeni precum și elevi ai 
școlilor medii și elementare s-au 
îndreptat spre sediul sfatului 
popular regional. Incolonîndu-se 
au pornit apoi în sunetele fanfa
rei spre locurile unde sînt situa.- 
te busturile lui Vasile Alecsandri 
și 'Mihail Kogălniceanu. Aici ei 
au depus coroane de flori și jer
be ca omagiu marilor bărbați 
care au contribuit la Unirea Ță-: 
rilor Romîne. în parcul trandafi
rilor, în fața bustului lui Vasile 
Alecsandri, în acordurile fanfa
rei s-a încins o mare Horă a U- 
nirii, horă pe care acum o sută 
de ani cetățenii Bacăului și ai 
Romanului au jucat-o cu inimi
le pline de bucurie Ia vestea în
făptuirii Unirii.

In sala teatrului de stat din 
localitate a avut loc sesiunea 
festivă comună a sfaturilor popu
lare, regional, orășenesc și ra
ional Bacău.

Deputatul Ștefan Boboș, pre
ședintele Comitetului executiv al 
sfatului popular regional a vorbit 
despre „Centenarul Unirii o 
mare sărbătoare a poporului ro
mîn".

Cu prilejul sărbătoririi Cente
narului Unirii la cluburile mun
citorești, căminele culturale și în 
școlile din orașele Bacău, Pia
tra Neamț, Roman, Tg. Ocna au 
avut loc numeroase manifestări 
cultural-ariistice la care au parti
cipat mii de oameni ai muncii.

In regiunea Constanta
CONSTANȚA 24 (Agerpres).— 

La sesiunea festivă a Sfatului 
popular regional și a Sfatului 
popular al orașului Constanța, 
consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la Unirea Țărilor Romîne 
întrunită sîmbătă dimineața la 
Teatrul de Stat din localitate au 
luat cuvîntul tov. Tudose Vasi- 
liu, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular al re
giunii Constanța.

In regiunea Timișoara

In regiunea Cluj

statuii 
munci- 
alături 
ogoare

C u v î
deputatului Kovacs Gyorgy

Regiunea Autonomă Maghiară
Marea noastră sărbătoare na

țională — cea de-a 100-a aniver
sare a Unirii Țărilor Romîne — 
a spus vorbitorul — este sărbă
toarea întregului 
muncitor. Această 
torită, alături

nostru popor 
zi este sărbă- 

de poporul romin, 
și de minoritățile naționale.

Cu o sută de ani în urmă, prin- 
tr-o luptă aprigă, poporul romîn 
a reușit să înfăptuiască un vis 
nutrit de mult timp.

Asupra populației romîne din 
Ardealul de atunci, ca și asupraArdealul ...
oamenilor muncii maghiari și de 
alte naționalități, apăsa regimul 
tiranic habsburgic. In acele vre
muri viața țăranilor ardeleni de 
diferite naționalități era extrem 
de grea.

In condițiile acestei cumplite 
asupriri sociale și naționale po
poarele oprimate de jugul auto
crației imperiale și al claselor 
do’rinante și-au întins o mînă 
frățească. Manifestările comune

antihabsburgice au fost extrem 
de frecvente, mai ales la Cluj și 
Tîrgu Mureș.

Chiar și în condițiile grele im
puse de cenzura austriacă impe
rială, presa progresistă editată a. 
tunci în diferite orașe ardelene, 
exprimînd părerea maselor popu
lare, a sprijinit străduințele de 
unire ale maselor din Moldova și 
Muntenia. Masele populare din 
Ardeal și-au manifestat simpatia 
și bucuria pentru actul istoric 
înfăptuit la 24 Ianuarie 1859.

Amintind că în deceniile de 
după Unire, datorită politicii tră
dătoare a claselor exploatatoare 
și a camarilei regale, poporul ro
mîn și naționalitățile conlocui
toare au cunoscut obida unei 
crunte șl grele asupriri, vorbito
rul a spus: Ca de la cer la pă- 
mînt se deosebește tabloul vieții 
de astăzi în Romînia de situația 
din vremea regimului burghezo- 
moșieresc. După eliberarea pa-

CLUJ 24 (Agerpres). — La 
Cluj a avut loc sîmbătă diminea
ță sesiunea festivă a sfaturilor 
populare regional, raional și oră
șenesc consacrată Centenarului 
Unirii. Au participat deputați ai 

numeroși 
fruntași în 

tehnicieni 
industriale,

3* «

Zeci șl zeci de mii de oameni al muncii au sărbătorit în Piața U nîrlî din Capitală, prin cîntece șl dansuri Centenarul Unirii Ță 
rilor Romîne

sfaturilor populare și 
invitați — muncitori 
producție, ingineri și 
din întreprinderile 
oameni de cultură, romîni și ma
ghiari.

Despre importanța istorică a 
Unirii Țărilor Romîne au vorbit 
în limba romînă ing. Nicolae 
Doboș, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular re
gional și, în limba maghiară, 
Kulcsar Francisc, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Cluj al 
P.M.R.

TIMIȘOARA 24 (Agerpres). — 
în sala „Maxim Gorki" din Timi
șoara a avut loc sesiunea comu
nă a sfaturilor populare regional, 
raional și orășenesc Timișoara 
închinată sărbătoririi Centenarului 
Unirii Țărilor* Romîne.

Alături de deputați, la sesiunea 
festivă au participat ca invitați 
fruntași în producție din indu
strie și agricultură, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, oameni 
de știință, artă și cultură.

Despre însemnătatea istorică a 
Unirii Țărilor Romîne a vorbit 
Ștefan Romoșan, vicepreședinte 
al sfatului popular regional.

în cursul zilei în Piața Opereî 
și în alte piețe din oraș sute de' 
oameni ai muncii s-au prins în 
populara Horă a Unirii. în 
cluburile muncitorești, în casele 
raionale de cultură și în căminele 
culturale din întreaga regiune au 
avut loc serbări populare. Tea
trul de Stat romîn din Timișoara 
a prezentat piesa „Cuza Vodă“ 
de Mihail Davidoglu.

In regiunea Ploești

In regiunea Craiova
CRAIOVA 24 (Agerpres). — La 

sesiunea festivă a sfaturilor popu
lare regional, raional și orășenesc 
Craiova, au participat deiputați 
precum și numeroși invitați, mun
citori, țărani muncitori și intelec
tuali. Cu această ocazie a luat 
cuvîntul tov. Ion Predescu. preșe
dintele Comitetului executiv al sfa
tului popular regional care, după 
ce a făcut un istoric al Unirii a 
trecut în revistă realizările obținu
te în țara noastră și în regiunea 
Craiova în anii puterii populare.

★
îmbrăcați in costume de sărbă

toare deputății sfatului popular 
comunal Castranova din raionul 
Craiova s-au adunat la căminul 
cultural pentru a sărbători în ca
drul unei sesiuni festive evenimen
tul* Unirii petrecut cu un veac în 
urmă. Tov. Marin Antosie, preșe
dinte al sfatului popular comunal 
și tov. Constantin Badea, secretar 
al organizației de partid au evocat 
marele eveniment. Au vorbit apoi 
și alți deputați despre faptul că 
visurile înaintașilor, ale celor uciși 
aici in 1907 de gloanțele burghezo- 
moșierimii, s-au împlinit deabîa in 
anii puterii populare. Sub condu
cerea partidului, țăranii muncitori, 
ca și muncitorii patriei noastre, 
trăiesc o viață fericită, cinstesc 
pe înaintașii noștri progresiști și 
merg spre cel mai nobil țel — so
cialismul.

In fața sfatului popular comunal 
s-a încins o horă. în horă s-au 
prins, cu toții, țăranii întovărășiți 
din cele 4 întovărășiri agricole din 
comună și colectiviștii — tineri și 
vîrstnici.

Seara, la căminul cultural a fost

PLOEȘTI 24 (Agerpres). — 
Sîmbătă dimineața, în sala Tea
trului de Stat din Ploești a avut 
loc sesiunea comună a sfaturilor 
populare regional, orășenesc și 
raional Ploiești închinată Cente
narului Unirii Țărilor Romîne.

Cuvîntul de deschidere a sesiu
nii jubiliare a fost rostit de tov. 
Stan Gheorghe, președintele Sfa
tului popular regional Ploești.

Despre Unirea Țărilor Romîne, 
eveniment de mare însemnătate în 
viața poporului romîn a vorbit 
tov. Constantin Dăscălescu, secre-. 
tar al Comitetului regional de par
tid Ploești și deputat în sfatul 
popular regional.

In cursul zilei de 24 ianuarie în 
piețele orașului au avut loc ser
bări populare. La Palatul Cultu
rii s-a deschis o expoziție jubilia
ră în cadrul căreia sînt expuse 
peste 2000 de documente originale 
și fotocopii din perioada Unirii 
Țărilor Romîne.

In regiunea Suceava
SUCEAVA 24 (Agerpres). — 

Sîmbătă a avut loc în sala „Ci 
prian Porumbescu" din Suceava 
sesiunea festivă a sfatului popular 
regional și a Sfatului popular al 
orașului _ Suceava consacrată Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne

Despre însemnătatea actului Uni
rii a vorbit tov. Emil Bobu, pre
ședintele Comitetului executiv al 
sfatului popular regional.

După sesiunea sfatului popular 
regional și orășenesc a avut loc 
în Piața Malinovski o mare ser
bare populară Ia care au partici
pat mai multe mii de cetățeni.

In Regiunea 
Autonomă Maghiară

Sîmbătă dimineața a avut loc la 
Palatul culturii din Tg. Mureș 
sesiunea festivă comună a Sfatu
lui popular al Regiunii Autonome

(Continuare în pag. 4-a)
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Delegații participante 
la Congresul al XXl-lea 

al P. *C. U. S.

Un deceniu de la semnarea Tratatului de prietenie/

colaborare și asistenta mutuală romîno - polon

TELEGRAME

Sărbătorirea Centenarului
Unirii Țârilor Romine in străinătate

PEKIN 24 (Agerpres). — Chi- 'C.-C. -al P.C. Bulgar și Boris Ni
na Nouă transmite: La invitația 
C.C. al P.C.U.S. o delegație a 
Partidului Comunist Chinez, con
dusă de Ciu En-lai, vicepreședinte 
al C.C. al P..C. Chinez, a plecat 
la 24 ianuarie la Moscova, pe ca-

In 0. R. S. S.
MOSCOVA 24. Corespondentul 

iftgerpres transmite: Aproape toa
te ziarele din Moscova publică 
materiale cu prilejul Centenarului 
JJnirii Țărilor Romine.

Tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., semnează în ziarul 
„Pravda" articolul intitulat: „O 
sută de ani de la Unirea Țărilor 
Romîne".

„Izvestia" publică sub semnă
tura tovarășului Ion Gheorghe 
Alaurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
articolul intitulat „Centenarul 
JJnirii Țărilor Romîne".

Sub titlul „Sărbătoarea națio
nală a poporului romîn“, ziarul 
,,Trud“ publică un articol al is
toricului N. Lebedev, în care spu
ne printre altele: „Poporul romîn 
6e mîndrește pe drept cuvînt cu 
roadele luptei sale eroice pentru 
crearea statului național, unic, 
^important este că Romînia sărbă
torește împlinirea a 100 de ani de 
la crearea statului unic în con
dițiile regimului democrat-popular, 
de aceea jubileul capătă o însem
nătate deosebită. Numai după in
staurarea regimului democrat- 
popular, Romînia a dobîndit in
dependența națională deplină, in
dependență nu numai față de im
perialismul străin, ci și față de 
asuprirea burgheziei și moșieri- 
mii.

In R. P. Chineză
PEKIN 24. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Sărbătoarea 
aniversării a 100 de ani de la 
Unirea Țărilor Romîne s-a bucu
rat de o deosebită atenție din par
tea opiniei publice chineze.

Ziarele centrale ale R.P. Chi
neze au consacrat la 24 ianuarie 
largi articole sărbătorii poporului 
romîn. In articolul său intitulat: 
„Sărbătorirea Unirii Țârilor Romî
ne" ziarul „Jenminjibao" face isto
ricul evenimentelor de la 24 ianua
rie 1859 și arată rolul clasei 
muncitoare din țara noastră în 
ducerea pînă la capăt a idealuri
lor democratice ale luptătorilor 
pentru Unire.

Ziarul tineretului „Ciungoci- 
nianjibao" subliniază rolul hotă- 
rîtor al poporului în înfăptuirea

Unirii. De asemenea și ziarele 
„Pekinjibao", „Dagunbao“ și „Gu- 
anminjibao" au publicat articole 
închinate Unirii Țărilor Romîne.

In R. D. Germană
BERLIN 24. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Presa cen
trală din R.D. Germană a publi
cat în ziua de 24 ianuarie știri și 
articole în legătură cu sărbăto
rirea Centenarului Unirii Țărilor 
Romîne.

Ziarul „Neues Deutschland" în 
articolul publicat, scrie printre 
altele: „Acesta a fost un eve
niment de o deosebită importan
ță istorică pentru crearea statu
lui național romîn, independent, 
pentru dezvoltarea socială a Ro- 
mîniei. Dar numai după prelua
rea puterii politice de către cla
sa muncitoare a putut fi desă- 
vîrșită revoluția burghezo-demo- 
cratică".

In R. Cehoslovacă
PRAGA 24. Corespondentul A- 

gerpres transmite: Principalele 
ziare cehoslovace apărute sîmbă- 
tă consemnează prin ample arti
cole redacționale însemnătatea 
sărbătoririi Unirii Țărilor Ro
mîne.

Cunoscutul comentator Micha- 
lek semnează în ziarul „Rude 
Pravo" un articol consacrat ace
stui eveniment intitulat: „O săr
bătoare importantă a poporului 
romîn: 100 de ani de la Unirea 
Țărilor Romîne". Articolul men
ționează în introducere că în a- 
ceste zile au avut loc în R. P. 
Romînă mari manifestații închi
nate sărbătoririi a 100 de ani de 
la Unire, eveniment care a jucat 
un rol important în istoria po
porului romîn.

„Rude Pravo" subliniază că 
datorită Unirii Țărilor Romîne 
înfăptuite prin voința maselor 
populare acum 100 de ani s-au 
creat condiții pentru dezvoltarea 
economică a țării și prin aceasta 
pentru dezvoltarea proletariatu
lui revoluționar care, strîns unit 
cu masele țărănimii muncitoare 
și intelectualitatea progresistă, a 
desăvîrșit mai tîrziu opera de în
făptuire deplină a independenței 
și libertății de care se bucură 
astăzi poporul romîn.

In Franța
PARIS 24. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la 
Unirea Țărilor Romîne și crearea 
statului național romîn, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Romîne în Franța, P. Maco- 
vei, a oferit la 23 ianuarie, în 
saloanele Legației R.P. Romîne 
de la Paris, o mare recepție la 
care au participat numeroase 
personalități ale vieții politice, 
culturale și artistice din Franța.

In cadrul acestei recepții a 
fost organizat un recital de mu
zică romînească și franceză, la 
care și-au dat concursul numeroși 
artiști care au interpretat muzică 
de George Enescu, Debussy, Ra
vel etc.

Printre participant^ la această 
recepție se aflau : Castellani, pre
ședintele grupului parlamentar 
pentru prietenia franco-romînă 
din Senatul francez, Daniel Ma
yer, președintei^ „Ligii drepturi
lor omului", generalul Edmond 
Jouhoud, oameni de afaceri, ar
tiști, scriitori și ziariști.

in Anglia
LONDRA 24 (Agerpres). — La 

23 ianuarie A. Șandru, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
R.P.R. la Londra, a oferit un 
cocktail în saloanele legației cu 
ocazia sărbătoririi Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne.

La cocktail au participat direc
torul Departamentului nordic, di
rectorul Oficiului de pașapoarte 
din Foreign Office, președintele 
Consiliului municipal al Londrei, 
primarul de Westminster, repre
zentanți ai Ministerului Educației, 
deputați, numeroase personalități 
ale vieții publice, oameni de artă 
și cultură, ziariști, precum și re
prezentanți ai Asociației Anglia — 
Romînia.

Au fost prezenți ambasadorii 
U.R.S.S., Franței, R.P. Polone, Ar
gentinei, Birmaniei, Indoneziei, 
Uruguayului, Libanului, ministrul 
R. P. Bulgaria, însărcinați! cu 
afaceri ai R.P. Chineze, R.P. Un
gare, Iranului, Afganistanului, Ye
menului și Sudanului, acreditați la 
Londra.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

kolov-, m^țibru al C.C. al P. C. 
Hujgar, -țx-irii secretar al Comite- 
linth' regional din Kolarovgrad al 
P.b, piSlgâr.
ț DcTggația Partidului Comunist 

, , _ qin ''Cehoslovacia este compusă 
lea aerului, pentru a .participa la cțn J/Aptonin Novotny, Karol Ba
cei de-al XXl-lea Congres al' cjlek, Jaromir Dolansky și Jiri 
P.C.U.S. ' Hcn.-dt'ych.

Din delegație fac parte't Keff I D'ategația Partidului celor ce 
Sen. membru supleant al Bift>utui Mtrtaesc din Vietnam este compu- 
Politic ăl C.C. al P.C. Chinez. Li. sa «Kn Ho Și Min, președintele 
Siue-fin. membru al secretariate R; IE Vietnam și Hoang Van 
lui C.C. al P.C. Chinez, Liu Nin-i,-4toam membru al Biroului Politic 

~ ■ jafȚEărtjdului celor ce muncesc
Idih...Vietnam, Din delegație mai 
If ac p^rte și Nguyen Van Kinh, 
■ambadadorul R. D. Vietnam în 
UlR.S.S}, membru Supleant al 
C.Oj al sPartidului celor ce mun
cesc ' din Vietnam.

Delegațiâ Partidului Comunist 
Italian rește‘formată, din Palmiro 
Togliatti, secretar general al par
tidului (conducătorul delegației), 
Giancarlo Pajefta, membru al Se
cretariatului, Giuseppe Carra și 
Emanuele Macaluso, membri ai 
Comitetului Central' al Partidului 
și Aldo Lampredi, membru al Co
misiei Centrale de Control.

membru al C.C. al P. C. Chinezi
Liu Siao, membru al C.C. al P.C. Idîh ,Vietnam. F' 
Chinez, ambasadorul R.P. Chine- jfac pjfrte și Nguyen 
ze în Uniunea Sovietică

★
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

Numeroase delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești1 frățești 
urmează să sosească la Moscova 
pentru a participa la Congresul al 
XXl-lea al P.C.U.S.

Din delegația P.C. Bulgar lac 
parte Todor Jivkov, prim secretar 
al C.C, al P.C. Bulgar — condu
cătorul delegației — Anton lugov, 
Boian Bîlgaranov, Gheorghi Tan- 
cov, membri ai Biroului Politic al

0

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
Tovarășului JOSEF CYRANK1EWICZ 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 

Tratatului de prietenie, 
mutuală dintre Republica 
publica Populară Polonă,

zece ani de la semnarea 
Colaborare și asistență 

Populară Kcrnină și Re- 
Comitetul Central al 

Partidului. Muncitoresc Romîn, Guvernul Repub.i- 
cii Populare Romîne și Prezidiul Marii Adunări 
Naționale vă transmit dv. și prin dv. poporului 
polonez un călduros salut frățesc.

In cei zece ani care s-au scurs de la semnarea 
Tratatului a cărui aniversare o sărbătorim astăzi 
s-au adîncit tot mai mult prietenia și ajutorul re
ciproc tovărășesc, colaborarea economică și cultu
rală dintre cele două țări, spre binele popoarelor 
romîn și polonez și al întregii comunități a țărilor 
socialiste.

Un aport deosebit de însemnat la întărirea con-

Varșovia
tinuă a relațiilor de colaborare multilaterală dintre 
țările noastre l-a adus vizita în Republica Popu
lară Rcmînă, în luna mai 1958, a de.egației de 
partid și guvernamentale a Republicii Populare 
Polone.

RepublicaxPopulară Romină va aduce și pe viitor 
toată contribuția sa la necontenita întărire a prie
teniei frățești cu Republica Populară Polonă în 
cadrul marii și puternicii fami.ii a țărilor socia
liste care însuflețite de învățătura marxist-leni- 
nistă, merg pe, același drum luminos al socialis
mului și comunismului.

Urăm din toată inima poporului frate polonez și 
dv. personal noi succese în lupta pentru înflorirea 
Poloniei socialiste, pentru întărirea continuă a la
gărului socialist și lărgirea colaborării pașnice cu 
toate statele.

GH. GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

ai Partidului Muncitoresc Romîn
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale 
a Republicii Populare Rom’ne

Tovarășului ADAM RAPACKI 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Polone
îmi exprim ferma convingere că prietenia și co

laborarea multilaterală ronuno-polOTiă se vor dez
volta continuu spre binele țărilor noastre și în
tărirea puternicului lagăr al socialismului, chezășie 
a apărării suveranității și independenței noastre 
naționale.

Oamenii sovietici doresc 
prietenie sinceră și cele mai 
bune relații cu Finlanda
a declarat N. S. Hrușciov lit, dineul 

oferit în cinstea lui U. Kekkonen
bunătățirii 'relațiilor dintre cele 
dquă statev'„a început să se to
pească treptat bariera de gheață, 
a început? dezghețul, norii s-au Îm
prăștiata

Apoi, i însă, a doclarat N. S. 
Hrușciov, 1 timpul s-a răcit, înghe
țurile au început să dăuneze prie
teniei noastre. Noi sîntem de pă
rere, a adăugat el, că această ră
cire a început odată cu venirea la 
putere a guvernului Fagerholm. 
In spatele lui, a spus N. S. Hruș
ciov, noii vedem pe Tanner și pe 
adepții săi Laskinen și ceilalți, 
cunoscuți prin ostilitatea lor față 
de Uniunea Sovietică.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
oamenii sovietici doresc o prietenie 
sinceră cu Finlanda și cele mai 
bune relații.

Am dori să construim cu Fin
landa aserhenea relații, a declarat 
N. S. Hrușciov, care să fie un 
exemplu de bune relații dintre un 
stat socialist cu un stat a cărui 
orînduire socială se bazează pe 
principii nesocialiste.

A luat apoi cuvintul Urho Ke
kkonen. Majoritatea covîrșitoare 
a poporului finlandez — a declarat 
președintele Republicii Finlanda — 
vrea să dezvolte bune relații între 
Finlanda și Uniunea Sovietică și 
militează în vederea realizării a- 
cestui obiectiv.

Noi, finlandezii, a subliniat Ke
kkonen, dorim din toată inima să 
nu vină niciodată timpul cînd în 
relațiile dintre popoarele noastre 
să-și facă loc neîncrederea.

LENINGRAD 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat, la 23 ianuarie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a oferit un 
dejun în cinstea lui Urho Kekko
nen, președintele Republicii Finlan
da, și a soției acestuia. Cu aceet 
prilej, N. S. Hrușciov a rostit o 
cuvîntare în care a spus între al
tele :

Guvernul sovieitic, a subliniat 
N. S. Hrușciov, se îngrijește în 
permanență de îmbunătățirea con
tinuă a relațiilor sovieto-filan- 
deze.

Adresîndu-se președintelui Ke
kkonen, N. S. Hrușciov a spus: 
Noi prețuim foarte mult eforturile 
dv. în întărirea relațiilor de prie
tenie, dintre U.R.S.S. și Finlanda.

N. S. Hrușciov a amintit că te
melia acestor relații a fost pusă 
da Tratatul de pace, colaborare și 
asistență mutuală încheiat în 1948 
și prelungit cu 20 de ani în 1955. 
Arătînd că au fost înlăturate toate 
obstacolele cărei împiedicau dezvol
tarea prieteniei și colaborării, N. 
S. Hrușciov a spus că în urma îm-

Manifestări populare 
în întreaga țară

s (Urmare din pag. 3-aj

actului

în 
maghiară tov. Lukacs 
președintele Sfatului popu- 
Regiunii Autonome Ma- 
iar în limba romînă tov.

Despre însemnătatea istorică și 
condițiile politice și sociale în care 
a avut loc actul istoric din 24 Ia
nuarie 1859 au vorbit în limba ro
mînă tov. luliu Ghișa, președintele 
Comitetului executiv al sfatului 
popular regional, și în limba ma
ghiară tov. Andrei Vigh, preșe
dintele Comitetului executiv al 
sfatului popular orășenesc Ora
dea.

In cursul zilei de 24 ianuarie, 
pînă seara tîrziu, în piețele ora
șului au avut loc mari serbări 
populare.

Dineu oferit de ambasadorul 
R. P. Ungare

Sîmbătă seara, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Ungare la Bucu
rești, Ferenc Keleti, a oferit un 
dineu cu prilejul aniversării a 11 
ani de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R. P. Romînă și 
R. P. Ungară.

La dineu au luat parte tovară
șii Emil Bodnăraș, Alexandru Mo
ghioroș, Dumitru Coliu, general
colonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Janos Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Bîrlădeanu,

la București
Anton Moisescu, Avram Bunaciu, 
miniștri.

In timpul dineului, ambasadorul 
Ferenc Keleti și tovarășii Alexan
dru Moghioroș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, și Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerlor Externe, au toastat pen
tru dezvoltarea continuă a cola
borării multilaterale dintre R. P. 
Romînă și R. P. Ungară, țări 
membre ale marelui lagăr socia
list.

Dineul s-a desfășurat într-o 
mosferă de caldă prietenie.

af

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Populară Romînă și Repu
blica Populară Polonă, vă transmit un călduros 
salut și cele mai bune urări de noi succese în acti
vitatea dv., pentru întărirea păcii și colaborării în
tre popoare.

A. BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

0 sărbătoare a prieteniei
ROMINO-POLONE

Popoarele romîn și polonez 
sărbătoresc astăzi un eveniment de 
o importanță deosebită în istoria 
relațiilor lor prietenești. Se îm
plinesc zece ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între R. P. 
Romînă și R. P. Polonă, tratat 
care a pus bazele unei etape noi, 
superioare în relațiile romîno- 
polone.

Tratatul încheiat cu un deceniu 
în urmă constituie o vie expresie 
a relațiilor frățești dintre po' 
poiarele noastre, unite prin țeiuri 
comune în marea familie a lagă- ___ _  _  ______ ___
rului^socialist în frunte cu Uniu- j. Cyrankiewicz. Această vizita 

„ un eveniment de o
deosebită importanță în relațiile 
frățești romîno-polone, contribu
ind la dezvoltarea pe mai depar
te a colaborării frățești dintre 
partidele marxist-leniniste ale ce
lor două țări, la întărirea mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale, precum și la cauza 
întăririi continue a 
a statelor socialiste 
U.R.S.S.

Colaborarea între 
știință și tehnicienii

rea Tratatului între R.P. Romînă 
și R.P. Polonă au fost încheiate 
56 acorduri, convenții și protoco- 
luri, privind colaborarea multilate
rală romîno-polonă.

în domeniul colaborării econo
mice, începind cu anul 1949, s-au 
încheiat între Romînia și Polonia 
acorduri comerciale anuale, prin 
care au fost reglementate toate 
schimburile de mărfuri și plăți.

După cum se știe, in lunu mai 
1958 poporul romîn a primit cu 
multă căldură vizita delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. 
Polone, în frunte cu W. Gomulka

Maghiare și a Sfatului popular 
orășenesc Tg. Atureș consacrată 
împlinirii a o sută de ani de la 
Unirea Țărilor Romîne.

Despre însemnătatea
Unirii Țărilor Romîne pentru desti 
nele patriei noastre a vorbit 
limba 
Laszlo, 
Iar al 
ghiare,
Rațiu Alexandru, vicepreședinte al 
Sfatului popular al Regiunii Au
tonom» Maghiare.

In regiunea Stalin
Sesiunea festivă a sfaturilor 

populare regional ți orășenesc 
Stalin consacrată Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne a avut loc 
în sala Teatrului de Stat din lo
calitate.

Despre însemnătatea actului is
toric al Unirii în viața poporului 
nostru, în procesul de făurire a 
statului romîn de sine stătător, a 
vorbit tov. Nicolae lorga, preșe-, 
dintele Sfatului popular regional.

* . i ■In cadrul unei ședințe festive, 
care a avut loc sîmbătă după- 
amiază în sala Teatrului de Stat 
din Orașul Stalin, Școala medie nr, 
5 din localitate a primit denumi
rea „Unirea“.

in regiunea Hunedoara Sosirea unei delegații a Ministerului 
Invățămîntului din R. P. Chineză

Sîmbătă seara a soșit în Capi
tală delegația Ministerului Invă- 
țămîntului al R. P. Chineze în 
frunte cu Liu Tzî-tzai, ministru 
adjunct al Ministerului Invățâ- 
mîntului. Delegația va avea un 
schimb de experiență în proble-

mele de învățămînt în cadrul pla
nului pe anul acesta pentru apli
carea acordului de colaborare cul
turală dintre R.P. Romînă și R.P. 
Chineză.

(Agerpres)

( Agerpres)

In regiunea Pitești
PITEȘTI 24 (Agerpres).
In sala Teatrului de Stat „Ale

xandru Davila" din Pitești a avut 
ioc sîmbătă sesiunea festivă a sfa
tului popular regional Pitești.

Tov. Sandu Constantin, preșe
dintele Comitetului executiv al 
sfatului popular regional a vorbit 
despre împrejurările în care s-a 
făurit actul Unirii Țărilor Romîne 
și despre succesele oamenilor 
muncii din regiunea Pitești în 
construcția socialistă.

La ora 12, în piața „V. I. Le- 
nin“, pavoazată cu steaguri, mii 
de oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile orașului 
iu jucat Hora Unirii.

In regiunea Oradea
ORADEA 24 (Agerpres).— Tea

trul de Stat din Oradea a găzduit 
în ziua de 24 ianuarie sesiunea 
sfaturilor populare regional, oră
șenesc și raional Oradea, consa
crată Centenarului Unirii Țărilor 
Romîne.

semni- 
Unirii. 
arătat 

în

DEVA 24 (Agerpres). — Ca și 
tn alte regiuni ale țării și în re
giunea Hunedoara oamenii mun
cii au sărbătorit cu entuziasm 
împlinirea unui secol de la în
făptuirea Unirii Țării Romînești 
cu Moldova.

La Deva, în orașul de reședin
ță al regiunii, a avut loc o se
siune festivă comună a deputa- 
ților Sfatului popular regional 
Hunedoara și ai Sfatului popular 
orășenesc Deva închinată Cen
tenarului Unirii Țărilor Romîne. 
Tov. Dumitru Dejeu, președintele 
Sfatului popular regional a vor
bit cu acest prilej despre 
ficația istorică a actului 
Printre altele vorbitorul a
că Unirea Țărilor Romîne 
tr-un singur stat național a scos 
încă odată în evidență rolul ac
tiv al maselor în făurirea isto
riei.

După terminarea sesiunii în 
piața orașului Deva s-a jucat 
„Hora Unirii".

Sesiuni festive închinate Cente
narului Unirii Țărilor Romîne au 
avut loc la toate sfaturile popu- 
larea comunale și orășenești din 
regiunea Hunedoara.

In regiunea Baia Mare
BAIA MARE 24 (Agerpres). — 

Sîmbătă dimineață în sala Teatru
lui de Stat din Baia Mare a avut 
loc sesiunea festivă comună a Sfa- 
turilor populare regional și orășe
nesc Baia Mara, consacrată împli
nirii a 100 de ani de la Unirea 
Țărilor Romîne. '

Despre importanța evenimentu
lui istoric de la 24 Ianuarie 1859 
a vorbit tov. Gheorghe Pop, • pre
ședintele Comitetului executiv al 
sfatului popular regional.

Unirea sistemului energetic 
Moldovei cu cel al Munteniei 

și Transilvaniei
Un eveniment important petre

cut în ziua sărbătoririi Centena
rului Unirii Țărilor Romîne a sub
liniat și mai mult semnificația a- 
cestei mari sărbători a poporului 
nostru: muncitorii Trustului de 
construcții și montaje energetice 
al Ministerului Industriei Grele 
au realizat prin intermediul li
niei de 110 kilovolți Focșani-Bu- 
zău-PIoești, unirea sistemului 
nergetic al Moldovei cu cel 
Munteniei și Transilvaniei,
ora 13,50 localitățile petrolifere

al

e- 
al 

La

de pe Valea Prahovei au început 
să primească energia electrică șl 
de la marile centrale construite 
în Moldova în anii puterii popu
lare.

Intrarea In funcțiune a noii li
nii de înaltă tensiune dintre Foc
șani și Ploești marchează un nou 
pas făcut pe calea înfăptuirii sis
temului energetic național unic— 
sarcină pusă în fața industriei 
energetice de către Plenara din 
noiembrie 1958 a C.C. al P.M.R.

(Agerpresj,

Grațieri de pedepse
— Un decret al Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a
Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a Republicii Populare Romîne 
a emis la 23 ianuarie 1959 un de
cret pentru grațierea unor pedepse 
și încetarea procesului penal pen
tru unele infracțiuni.

Conform decretului sînt grațiate 
în întregime pedepsele privative de 
libertate pînă la 3 ani inclusiv, 
pronunțate de instanțe pentru in
fracțiunile prevăzute de o serie de 
articole ale Codului Penal și Co
dului Justiției Militare.

De asemenea se grațiază în în
tregime pedepsele privative de li-

R. P. R.
■<

(

nea Sovietică și prin baza comu- a constituit 
nă a acestor relații — interna- , 
ționalismul proletar.

Succesele obținute prin lupta 
plină de abnegație de către po
porul frate polonez, sub conduce
rea P.M.U.P., ca și succesele ob
ținute de oamenii muncii din R.P. 
Romînă sub conducerea P.M.R., în 
construirea socialismului sînt o 
dovadă grăitoare a superiorității 
sistemului socialist față de cel ca
pitalist. Aceste succese sînt în a- 
celași timp rodul relațiilor de co
laborare și întrajutorare tovără
șească dintre țările noastre pe 
baza deplinei egalități în drep
turi și a respectării intereselor 
fiecărei țări.

Tratatul de prietenie, colabora
re și asistență mutuală semnat in
tre R.P. Romînă și R.P. Polonă 
este cadrul trainic în care s-a 
dezvoltat colaborarea pe tărîm 
economic, politic și cultural între 
cele două țări.

în deceniul sours de la semna-

O declarație 
a agenției TASS

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Agenția TASS a transmis o de
clarație în legătură cu sesiunea 
Consiliului pactului militar de la 
Bagdad, care se deschide la 26 
ianuarie la Caraci, capitala Pa
kistanului.

Demasoînd uneltirile agresive 
ale autorilor și membrilor acestui 
pact, uneltiri îndreptate împotriva 
popoarelor iubitoare de pace ale 
Irakului, R.A.U., Indiei și Afga
nistanului, declarația agenției 
TASS erată’ță interesele păcii și 
securității internaționale cer să 
fie luate măsuri pentru curmarea 
activității subversive a agresorilor 
și stabilirea iwor relații de bună 
vecinătate tntr« popoarele acestor 
regiuni.
--------------------- ț_______________

Conferința de presă a lui A.I. Mikoian

marii familii 
in frunte cu

oamenii de 
din R.P. Ro

mînă și R.P. Polonă a cunoscut 
și ea o amplă dezvoltare. Cele opt 
sesiuni ale Comisiei mixte de co
laborare tehnico-științifică ro mi
ne -polonă au adoptat numeroase 
hotărîri privind predarea de docu
mentație și schimburi de specia
liști în numeroase domenii, ceea 
ce a dus la ridicarea nivelului 
tehnic al industriei țărilor noa
stre.

Un rol important în strîngerea

legăturilor de prietenie și în cu
noașterea reciprocă dintre po
poarele noastre l-a jucat colabo
rarea pe tărîm cultural.

Schimburile de delegații parla
mentare care au avut loc, au con
stituit un mijloc important pentru 
cimentarea legăturilor frățești in
tre poporul 
te polonez.

In anii 
popular s-a 
prietenia și 
dintre tineretul romîn și cel po
lonez. O ilustrare vie a acestei 
prietenii o constituie și schimbul 
de delegații de tineret dintre țările 
noastre. După cum se știe, anul 
trecut o delegație a Uniunii Tine
retului Muncitor « fost in R. P, 
Polonă, iar in această lună, o de
legația a Uniunii Tineretului So
cialist din R.P. Polonă ne-a vizi
tat țara la invitația C.C. al U.T.M,

Poporul romîn și poporul polo
nez luptă pentru continua întă
rire a marelui lagăr al socialismu
lui, condus de Uniunea Sovietică 
— garanția independenței și secu
rității lor naționale. Ele sînt con
vinse 
dintre Republica Populară Româ
nă și Republica Populară Polonă 
corespunde intereselor lor și slu
jește cauzei păcii și socialismului.

Cu prilejul celei de-a 10 a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală tineretul romîn alături 
de întregul popor urează poporu
lui și tineretului frate polonez, 
deplin succes în dezvoltarea și în
florirea Poloniei noi socialiste.

romîn și poporul jra-

regimului democrat- 
dezvoltat de asemenea 
colaborarea frățească

că dezvoltarea prieteniei

Ia înapoierea din S. U. A. PEKIN 24 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că la 23 
ianuarie au avut loc la Pekin tra
tative între delegația guvernamen
tală a Republicii Populare Chineze 
condusă de Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat, și delegația 
guvernamentală a Republicii De
mocrate Germane condusă de 
Otto Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane.

GENEVA. Ședința din 23 larma' 
rie a conferinței celor trei puteri 
pentru încetarea experiențe.or cu 
arma nucleară a fost prezidată de 
reprezentantul Angliei. Participanții 
la conferință au discutat documen
tele prezentate anterior de cătrs 
delegații. Următoarea ședință 
avea loc la 26 ianuarie.

MOSCOVA. Prim.a etapă a 
censămîntului populației 
U.R.S.S., care s-a desfășurat 
perioada 15—22 ianuarie, s-a 
cheiat cu succes.

MOSCOVA. Pînă la 26 ianuarie 
ora 6 dimineața, cel de-al treilea 
satelit artificial sovietic a efectuat 
3541) de rotații în jurnal Pămîntului.

VILNIUS. Consiliul de Miniștri 
al R.S.S. Lituaniene a adoptat a 
hotărîre cu privire la reducerea 
prețurilor ta cantine, bufete Și alta 
întreprinderi ale alimentației publi
ce. Prețurile au fost reduse in me- 
dig cu 7 la sută.

SOFIA 24 (Agerpres). — La 23 
ianuarict la Sofia a fost dat publi
cității decretul Prezidiului Adu
nării Populare cu privire la noua 
împărțire administrativă a Repu
blicii Populare Bulgare și la crea
rea comitetelor executive regionale 
provizorii.

ac-MOSCOVA 24 
TASS transmite : 
în sala Sverdlov 
avut loc o conferință de presă în 
cadrul căreia A. I. iMikoi'an, prim- 
Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștef al U.R.S.S., a luat cuvîn- 
tul îri-fața uriui număr de 300 de 
ziariști sovietici și străini. A. I. 
Mikoian a făcut o scurtă decia- 
răție și a răspuns la numeroasele 
întrebări ale corespondenților re- Reprezentanții cercurilor de a- 

faceri din New York, cît și din 
celelalte orașe ale Americii 
care le-am vizitat, au declarat 
mod limpede că trebuie să 
normalizeze relațiile noastre, 
se asigure apropierea 
U.R.S.S. și S.U.A. și astfel să se 
întărească pacea în lumea întreagă.

Ați aflat deja despre întreve
derile avute în timpul vizitei mele 
în S.U.A. cu președintele Eisen
hower, vicepreședintele Nixon, se
cretarul do stat Dulles și cu alți 
oameni de stat din S.U.A. După 
cum am recunoscut cu toții, 
schimbul de păreri a fost util. Se 
poate constata cu satisfacție că, 
spre deosebire de trecutul apro
piat și oamenii politici americani 
s-au pronunțat pentru îmbunătă
țirea relațiilor sovieto-americane. 
subliniind totodată necesitatea 
și utilitatea contactelor și tratati
velor la toate nivelurile. Ce-i 
drept, aceste păreri ale unor oa
meni politici din S.U.A. nu și-au

(Agerpres). —
La 24 ianuarie 
din Kremlin a

torii uzinei firmei „Linclon" din 
Cleveland, studenții Universității 
din Los Angelos, americanii pe 
care i-am vizitat în locuințele lor 
și ceilalți americani cu care 
ne-am întîlnit ne-au rugat să 
transmitem un salut oamenilor 
sovietici și să le spunem că po
porul american vrea să trăiască 
în pace și prietenie cu poporul so
vietic.

găsit încă expresia în vreo 
țiune practică a guvernului S.U.A. 
Mai mult decit atît, guvernul 
american continuă să se situeze 
în problemele internaționale ac
tuale pe O poziție care nu ține 
seama de faptele reale ale situa
ției actuale, el nu depune eforturi 
necesare pentru a rezolva aceste 
probleme în conformitate cu inte
resele legitime ale statului. La 
discutarea acestor probleme par
tea americană a dat dovadă de o 
anumită reținere și nu a manifes
tat dorința de a păși pe caiea Rea
lizării unei înțelegeri asupra celor 
mai importante probleme interna
ționale.

Firește că noi am atras aten
ția asupra caracterului anormal 
al situației în care o parte — 
Uniunea Sovietică — urmărind 
realizarea unei soluții constructive, 
prezintă o propunere după alta, 
iar cealaltă parte se limitează la 
respingerea acestor propuneri și 
nu aduce un aport pozitiv.

La înapoierea din S.U.A. am și 
raportat guvernului nostru despre 
această vizită. Vă pot comunica 
că guvernul a aprobat pe deplin 
activitatea mea în cursul vizitei în 
S.U.A. și a apreciat că rezultatele 
ei contribuie la cauza slăbirii con
tinue a încordării internaționale 
și la îmbunătățirea relațiilor so
vieto-americane.

■feritoare la călătoria sa încunu
nată de succes în S.U.A., convor
birile avute cu persoanele oficiale 
și neoficiale din America, pers
pectivele îmbunătățirii relațiilor 
dintre S.U.A. și U.R.S.S., propu
nerile Uniunii Sovietice în legă
tură cu Germania și problema 
Berlinului, atitudinea S.U.A. față 
de progresul tehnic din Uniunea 
Sovietică, întîlnirile sale cu lideri 
sindicali americani, impresiile 
'șale despre nivelul de trai din 
‘America și referitoare la alte pro
bleme.
L Tn declarația sa la conferința 
de presă, A. I. Mikoian a spus : 

Americanii cu care am stat de 
vorbă ne-au primit cu multă căl
dură, au manifestat cele mai bune 
‘sentimente față de poporul so- 
vieti»

CînȚtreceam prin ateliere, 
munC^o®. și funcționarii de la 
uzinele -,,rord“, „Chrysler", „Ge
neral Motors" din Detroit, munci-

pe 
în 
se 
să 

dintre

va

re
diu 
în 

în-

bertate, rămase definitive, pînă la 
5 ani inclusiv, pronunțate de in
stanțe, dacă la data publicării de
cretului cei condamnați au vîrsta 
de 60 de ani sau mai mult, ori 
sînt femei gravide sau cu copii, 
pînă la' 3 ani, sau sînt minori, ^:u 
excepția anumitor infracțiuni.

Pentru infracțiunile prevăzuse de.< 'sențijfente față de poporul so-
decret pentru care s-a hatățtt gra
țierea pedepselor, prdt^șM Renal 
nu va mai fi pgrnj' 
fost pornit ioc^âtă.

-jt, iar dacă a 
•ăi

(Agerpres)
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