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la ședința jubiliară a Marii Adunări Naționale
Stimați tovarăși deputați,

Ședința jubiliară a Marii 
Mdunări Naționale este con- 

-Ssacrată aniversării semicente
narului Unirii Transilvaniei 
cu România — eveniment is
toric de importanță crucială 
în vTața poporului nostru, 
care a dus la realizarea sta
tului național unitar român și 
a deschis calea dezvoltării u- 
nitare a națiunii noastre, 
(x^plauze). Permiteți-mi, sti
mați tovarăși, să adresez, cu 
prilejul acestei mari sărbători 
naționale, în numele forumu
lui suprem al țării — Marea 
Adunare Națională —, în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
al guvernului, tuturor oame
nilor muncii din țara noastră 
— muncitori, țărani, intelec
tuali, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — cele mai călduroase fe
licitări. (Aplauze puternice).

încununare a aspirațiilor de 
veacuri ale poporului nostru 
pentru diiberare națională, 
rezultat al luptei duse de cele 
mai înaintate forțe social-po-^ 
litice jale vremii — în cadrul 
cărora rolul hotărîtor l-au 
avut masele populare — uni
rea din 1918 a reprezentat o 
adevărată piatră de hotar în 
dezvoltarea României 
derne.

Unirea Transilvaniei 
țara a deșchis calea spre 
voltarea națiunii, a creat ca
drul propice pentru o mai 
accentuată evoluție a * econo
miei, științei și culturii, pen
tru intensificarea mișcării re
voluționare a clasei muncitoa
re, a activității tuturor forțe
lor progresiste ale societății.

Condițiile pentrii înflorirea 
impetuoasă a națiunii noastre, 
pentru descătușarea energiilor 
creatoare ale întregului popor 
și înfăptuirea năzuințelor de 
progres ale maselor s-au rea
lizat însă abia după elibera
rea patriei de sub jugul fas
cist, în epoca glorioasă a edi
ficării orînduirii noi, socialiste, 
cînd clasa muncitoare în ali
anță cu țărănimea muncitoare 
a cucerit puterea în stat, cînd 
a fost desființată exploatarea 
omului de către om și lichida
te clasele exploatatoare, iar 
poporul a devenit stăpîn de
plin al destinelor sale (Aplau
ze). Socialismul a realizat i- 
dealurile de libertate socială 
și națională pentru care au 
luptat înaintașii cei mai lu
minați, a înfăptuit pentru 
prima oară unitatea social-po- 
litică a poporului. Națiunea 
noastră socialistă, liberă și in
dependentă, aniversează se
micentenarul Unirii Transil
vaniei cu România în condi
țiile în care întregul nostru 
popor își consacră, cu avînt 
nestăvilit, forțele înfăptuirii 
mărețului program elaborat 
de Congresul al IX-lea pen
tru desăvîrșirea construcției 
socialiste, pentru ridicarea 
patriei pe noi culmi de civi
lizație și progres (Aplauze pu
ternice).

mo-

cu 
dez-

Stimați tovarăși.

înfăptuirea unirii este re
zultatul dezvoltării istorice 
obiective a țărilor românești, 
al luptei maselor largi, a în
tregului nostru popor. Isto
ria poporului român este stră
bătută, ca un fir roșu, de lup
ta împotriva cotropitorilor, 
pentru eliberare națională și 
socială- Condițiile în care și-a 
dus existenta și s-a dezvoltat 
poporul nostru în această 
parte a lumii, au fost deosebit 
de vitrege- El a trebuit să re
ziste de-a lungul secolelor în 
fața a nenumărate furtuni, să 
țină piept popoarelor migra
toare, să înfrunte atacurile 
marilor imperii vecine care 
rîvneau la bogățiile sale și ur
măreau să-1 îngenuncheze. 
Dar, în pofida împrejurărilor 
neînchipuit de grele în care 
a trăit, a tuturor vicisitudini
lor istoriei, poporul român a 
rămas neclintit, păstrîndu-și 
ființa națională, muncind cu 
dîrzenie pentru dezvoltarea sa

economică, so
cială, culturală, 
pentru prqgres 
și civilizație. 
(Vii aplauze).

Este știut că 
în condițiile o- 
rînduirii feuda
le — a cărei 

caracteristică 
era fârîmițarea 
statală — 
teritoriul 
noastre 
constituit 
clee adminis- 
trativ-politice 

diferite: Tara 
românească, 

Moldova, Tran
silvania. Cu 
toate acestea, 
datorită omo
genității struc
turii ecor. orni
ce. sociale și 
culturale a în
tregului terito
riu locuit de 
români, limbii 
unitare, , pre
cum și puterni
cei conștiințe a 
originii comune 
a Ipcuitorilor. 
între cele trei 
state s-au dez
voltat perma
nent contacte 
și legături-mul
tilaterale in
tense. Neconte
nit au avut loc 
schimburi de 
bunuri mate
riale, o puter
nică circulație 
de idei, de 
opere de cul
tură și artă și, 
de orice, s-a închegat con
știința necesității luptei unite 
împotriva cotropitorilor, a 
dușmanilor comuni. Este cu
noscută eroica rezistență o- 
pusă de poporul nostru sub 
steagul unor mari domnitori 
și conducători de oști, ca Mir
cea cel Bătrîn, Ștefan cel 
Mare, Iancu de Hunedoara, 
Vlad Țepeș și alții, împotriva 
dominației otomane, pentru 
apărarea gliei strămoșești, re
zistență care a impus respect 
dușmanilor și prețuire priete
nilor

Un eveniment memorabil în 
istoria poporului nostru este 
unirea vremelnică a Țării Ro
mânești, Moldovei și Transil
vaniei într-un stat feudal cen
tralizat, sub conducerea mare
lui voievod Mihai Viteazul. 
Unirea de la Alba Iulia din 
1600 s-a înscris pentru tot
deauna, cu litere de aur, în 
hronicul țării, acest act deve
nind un simbol strălucit, însu- 
flețitor pentru toate genera
țiile care au aspirat spre cons
tituirea statului unic național 
(Aplauze puternice).

Lupta maselor populare îm
potriva asupririi și împilării, 
pentru libertate socială și na
țională s-a desfășurat de-a 
lungul secolelor în toate ță
rile române. Istoria mișcărilor 
sociale din Transilvania în
scrie, astfel, la loc de frunte 
marile lupte țărănești de la 
Bobîlna, puternicele răscoale 
conduse de Gheorghe Doja, de 
Horia, Cloșca și Crișan și atî- 
tea alte acțiuni eroice care au 
zguduit orînduirea feudală, 
care au ținut vie flacăra spi
ritului de luptă în conștiința 
maselor largi populare. Ală
turi de români, în aceste bă
tălii sociale s-au ridicat și oa
meni ai muncii aparținînd na
ționalităților conlocuitoare, 
populațiile așezate în decursul 
veacurilor pe meleagurile a- 
cestei țări și care au trăit, 
muncit și luptat în unitate și 
frăție, cu poporul român- Viața 
a demonstrat fără putință de 
tăgadă că românii, maghiarii, 
germanii și celelalte națio
nalități conlocuitoare au pu
tut face față greutăților tim
purilor. au putut învinge în 
lupta împotriva exploatatori
lor și asupritorilor, au putut 
păși pe drumul progresului, 
numai muncind și luptînd a- 
lături, înfrățiți- (Aplauze pu
ternice).
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Deputății marelui sfat al 
țării s-au întrunit, vineri di
mineața la Palatul Repu
blicii Socialiste România în 
cadrul actualei sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale, într-o 
ședință jubiliară consacrată 
sărbătoririi semicentenarului 
Unirii Transilvaniei cu Româ
nia.

Prin reprezentanții săi, țara 
întreagă cinstește pe toți aceia 
care au înscris o pagină de 
aur in istoria României, în
făptuind statul național unitar 
român. Ședința jubiliară a 
Marii Adunări Naționale are 
loc sub semnul înaltei prețu
iri pe care conducerea parti
dului și statului o acordă tra
dițiilor patriotice și revoluțio
nare ale poporului, al dragos
tei și respectului față de moș
tenirea progresistă a înaintași
lor.

în sala Palatului domnește o 
atmosferă sărbătorească. Fun
dalul marii scene este dominat 
de stema Republicii Socialiste 
România, încadrată de datele 
festive -1918 — 1968 — 50 de 
ani de la Unirea Transilvaniei 
cu România", de drapele tri
colore ți rcșii.

Sini prezcnți, la jubiliara m- 
tiimre, alături de reprezentan
ța aleși ai națiunii, numeroși 
invitați: membri ai C.C. al 
P.CJL și ai guvernului, mem
bri ai Consiliului Național Ro
mân Central și delegați la 
Adunarea Națională de la 
Alba Iulia, din 1 decembrie 
1918, veterani ai mișcării 
muncitorești, reprezentanți ai 
tuturor județelor țării. Partici
pă conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obș
tești, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, generali 
și ofițeri superiori, șefi ai cul
telor, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
bucureștene.

In sală se află șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari, zi
ariști români și corespondenți 
ai presei străine.

Ora 10. Întreaga asistență 
întimpină cu puternice aplau
ze sosirea conducătorilor parti
dului și statului.

In tribunele oficiale iau loc 
tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim. Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Emil 
Drăgănescu, Mihai Gere, Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Stoica, Mihai 
Dalea, Vasile Patilijieț.

Au luat loc, de asemenea, 
tovarășii Constanța Crăciun, 

- Ștefan Peterfi, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretar, și 
membri ai Consiliului de Stat.

Deschizînd ședința jubiliară, 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, a spus:

Exprimăm cu acest prilej 
omagiul profund și prinosul 
recunoștinței noastre tuturor 
acelor care prin lupta și jertfa 
lor au ptegătit Unirea, tuturor 
acelora care prin hotărîrea lor 
unanimă, expresia voinței în
tregului popor au înfăptuit la 
Alba Iulia. la 1 decembrie 
1918, actul istoric care stă la 
baza făuririi statului național 
român unitar.

In numele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec a transmis un călduros 
salut membrilor Consiliului 
Național Român Central și 
celorlalți delegați la Adunarea 
Națională de la Alba Iulia din 
1 decembrie 1918, veteranilor 
mișcării muncitorești, repre
zentanților tuturor județelor 
țării și celorlalți invitați pre- 
zenți la ședință.

Primit cu puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar

(Continuare in pag. a IV-a)

Istoria frămintată de oa- 
tălii necurmate împotriva 
cotropitorilor^ războaiele de 
apărare împotriva atacuri
lor puterilor asupritoare 
străine, duse pe teritoriul 
patriei, s-au soldat cu dis
trugerea a nenumărate valori 
materiale și spirituale, au 
frînat pentru multă vreme 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție, progresul societății 
noastre, determinînd rămine- 
rea în urmă a statelor româ
nești față de țările din cen
trul și apusul continentului. 
Acolo procesul de dezvoltare 
a națiunilor, de închegare a 
statelor naționale s-a înfăp
tuit cu mult înainte, societatea 
a putut avansa mai iute, orîn- 
duirea feudală s-a destrămat 
mai rapid, deschizînd drum 
relațiilor de producție capita
liste, progresului economic și 
cultural. în timp ce o mare 
parte a avuției poporului nos
tru încăpea pe mîinile exploa
tatorilor și asupritorilor stră
ini, iar țara era secătuită, 
zbătîndu-se în lipsuri și sără
cie, statele occidentale, pornite 
pe drumul capitalismului, își 
dezvoltau industria, își clă
deau puternice lăcașuri de 
cultură și știință, mergeau ho- 
tărît pe drumul civilizației. 
Istoria României a confirmat 
cu putere concluzia științifică, 
marxist-leninistă, că domina
ția străină, știrbirea sau pier
derea suveranității și indepen
denței naționale afectează 
grav dezvoltarea popoarelor, 
evoluția societății omenești, 
aduc imense prejudicii inte
reselor vitale ale maselor. 
Totodată, ea pune în evidență 
adevărul fundamental că ju
gul asupririi străine poate 
frîna pentru un timp, poate 
întîrzia evoluția unui popor, 
dar nu-1 poate împiedica să-și 
realizeze aspirațiile de liber
tate, unitate și progres, nu 
poate anihila acțiunea legilor 
inexorabile ale dezvoltării so
ciale — dacă acest popor este 
hotărît să trăiască liber. (Apla
uze puternice, îndelung repe
tate).

Eliberarea națională a po
porului român, înfăptuirea u- 
nității sale statale s-au im
pus, în special, începînd din 
secolul trecut, ca o problemă 
la ordinea zilei, ca o necesi
tate imperioasă ridicată de în
săși dezvoltarea societății, ca

o condiție indispensabil 
care depîr.oea înscrierea po
porului român pe orbita pro
gresului. alături de țările a- 
vansate ale Europei.

Aspirațiile poporului rcesâr. 
spre unire au fost exprimate 
cu deosebită pregnanță in 
cursul revoluției de la 1848. 
care a izbucnit aproape simul
tan în cele trei țâri române, 
fiind însuflețite de aceleași 
idealuri și revendicări. îns
criind pe steagul ei lozinca 
înlăturării feudalismului, a fă
uririi unității naționale și a 
cuceririi independenței, revo
luția de la 1848 a dezvoltat si 
mai puternic conștiința de 
sine a poporului român.
rîrea locuitorilor țârilor ro
mâne de a realiza unitatea ra
țională în cadrul frontierelor 
aceluiași stat. Marele patriot 
Nicolae Bălcescu sublinia că 
„odată înfăptuită această re*. - 

’ de

termice».

luție, ne mai rămineau 
făcut alte două revoluții 
revoluție pentru unitatea 
țională, și mai tîrziu. pentru 
independența națională. . 
felul acesta națiunea să re
intre în posesia deplină a 
drepturilor sale naturale- (1

Primul și hotâritorul pas 
spre unificare statală l-a con
stituit unirea Moldovei cu 
T^ra românească. în ianua
rie 1859. Victorie remarcabilă 
a maselor de țărani, meșteșu
gari, lucrători și tîrgoveți. a 
cărturarilor progresiști și pa- 
trioți, Unirea Principatelor a 
reprezentat actul care a pus 
bazele statului național român 
modern. Ea a avut un puternic 
ecou și în Transilvania, întă
rind conștiința unității națio
nale a maselor populare din 
această provincie, stimulind 
lupta lor pentru unire cu țara.

Unirea Principatelor, pre
cum și reformele cu caracter 
burghezo-democratic care i-au 
urmat, au creat condiții pen
tru accelerarea dezvoltării ță
rii pe drumul capitalismului. 
Etapa nouă în care intrase so
cietatea românească, nevoia de 
lărgire a pieței și de extindere 
a relațiilor de producție capi
taliste impuneau și mai strin
gent Unirea Transilvaniei cu

(1) „Gîndirea social-po- 
litică despre unire" — Edi
tura Politică — 1966,
pag. 49.

XIX-Jea. clasa a^ncrioare <Ln 
Roateîa se nailMtâ tot mai 
pregnant drepc socială
capabuâ sâ preia in mimile 
saie s eag-jl znarilSr idea_^ri a c 
celor ce muncesc, ale iuptei 
pentru eliberare soralâ și ra- 
țSonală. pentru formarea și 
<x-solî32rea națfann române, 
pentru înfăptuire® societâvi 
fără evclcalare. (Aplauze pu- 

Lș-carea muncita- 
socialiști din

țara r.oastrâ au pomit în a- 
crastă luptă însuflețiți de prin
cipiul marxist al dreptului 
popoarelor la autodeterminare. 
Ia constituirea lcr în state na
ționale de sine-stâtâtoare.

La sfîrșitul secolului trecut 
și începutul secolului nostru, 
cu toate progresele obținute in 
înaintarea pe calea capitalis
mului, România continua sâ 
Ce o țară slab dezvoltată din 
punct de vedere economic, cu 
o industrie restrinsă. cu o eco- 
r omie avînd un pronunțat ca
racter agrar. Această situație 
era determinată de menține
rea unor puternice rămășițe 
feudale, precum și de politica 
monarhiei și claselor domi- 
r.ante care aserveau bogățiile 
:âr:î monopolurilor străine, 
marilor puteri imperialiste. 
La rindul ei. Transilvania, 
aflată sub domnia imperiu- 

habsburgic, nu-și putea 
■ alorifica întregul potențial 
economic, se dezvolta uni
lateral, ca bază de materii 
prime pentru industria pro
vinciilor centrale ale imperiu- 
lui. Se poate spune deci că la 
începutul secolului al XX-lea 
România se afla în etapa ini
țială a dezvoltării sale indus- 
*-iale, în prima fază a capita
lismului. Analiza obiectivă, 
științifică a nivelului de dez- 
*. /.tare a forțelor de producție 
. i a caracterului relațiilor de 
producție infirmă categoric 
opiniile potrivit cărora în acea 
perioada România s-ar fi aflat 
în stadiul capitalismului mo
nopolist. ar fi fost un stat 
imperialist. România era ea 
însăși un hinterland al ma
rilor puteri imperialiste, sursă 
de materii prime și piață de 
desfacere pentru monopolurile 
străine. La acestea se adăuga 
faptul că procesul de formare 
a statului național român nu 
era încă încheiat, că o însem-

știau câ această conflagrație 
mondială le va aduce uriașe 
suferințe și vărsări de singe, 
câ ea \a fi suportată pină la 
urmă de cei ce muncesc. La 
aceste mișcări antirăzboinice 
desfășurate de clasa munci
toare internațională au luat 
parte activă și muncitorimea, 
mișcarea socialistă din țara 
noastră. Prin puternice de
monstrații și acțiuni greviste, 
masele populare și-au expri
mat opoziția față de intrarea 
României în război.

După cum se știe, 
doi ani țara noastră 
in afara războiului, 
o politică de neutralitate. Des
fășurarea evenimentelor, pre
cum și presiunile exercitate 
asupra sa de marile puteri 
europene au determinat Ro
mânia să intre in anul 1916 în 
viitoarea războiului de partea 
coaliției imperialiste anglo-

timp de 
a rămas 
adoptînd

franco-ruse, care promitea și A 
satisfacerea revendicării unirii " 
Transilvaniei cu țara. Astfel, 
participarea țării noastre în A 
război, alături de aceasfă coa- 
liție a coincis cu dorința ar
zătoare a maselor largi popu- £ 
lare de a realiza unirea cu 
Transilvania, făurirea statului 
român unitar.

Criza generală a capitalis
mului, declanșată în condițiile 
primului război mondial, a cu
noscut o considerabilă agra
vare, o dată cu victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie — eveniment de în
semnătate istorică pentru des
tinele omenirii, care a inau
gurat epoca revoluțiilor pro
letare, a eliberării naționale a £ 
popoarelor, a trecerii de la ca
pitalism la socialism. (Aplauze _ 
puternice). Constituirea pri- w 
mului stat muncitoresc-țără- 
nesc pe a șasea parte a glo- 
bului pămîntesc a creat o " 
breșă adîncă în sistemul capi
talist, a provocat un avînt fără £ 
precedent în mișcarea revolu
ționară a timpului, a dat un £

(1) V. I. LENIN, Opere 
complete, voi. 23, Editura 
Politică, 1964, pag. 333.

(Continuare în pag. a Il-a)

Șl A ȘEFILOR DELEGĂRILOR
ARMATELOR STATELOR PARTICIPANTE 

IA TRATATUL DE EA VARȘOVIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș și Vasile Patilineț a pri
mit vineri, 29 noiembrie a.c., 
pe mareșalul I. I. Iakubovski, 
comandantul suprem al Forțe
lor Armate Unite, general de 
armată S. M. Ștemenko, șeful 
de Stat Major al Forțelor Ar
mate Unite, și șefii delegațiilor 
armatelor statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care

con-au luat parte la recenta 
sfătuire de la București.

I.a primire au participat to
varășii general-colonel 
loniță, ministrul forțelor 
mate. general-colonel
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, șeful 
Marelui Stat Major.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

't

Ion
ar-
Ion

Seminarul studențesc
SOCItliSViilL Șl Dl-MOCRAȚIA
în cursul zilei de 

ieri, la Casa Univer
sitarilor au continuat 
lucrările Seminarului 
național studențesc 
„Socialismul și demo
crația", organizat din 
inițiativa Comitetului 
U.T.C. și a Consiliu
lui U.A.S. din Uni
versitatea bucureș- 
teană. Participanții — 
studenți ai facultăți
lor de drept și de fi
lozofie din București, 
Cluj și Iași, dar și in
vitați din celelalte in
stitute ’ ~
— au 
resant 
pinii 
probleme abordate în 
comunicările susți-

ale Capitalei 
făcut un inte- 
schimb de o- 
în legătură cu

nute în prima zi de 
studenți de la Filo
zofie. Cei 
cuvînt au 
semenea, 
de reper 
referate 
în dimineața 
Il-a 
de studenți de la 
Drept: „Constituția 
R.S.R. — cadru prin
cipal al democrației 
din România" (autor: 
Ion Szantai — Cluj); 
„Democrația socia
listă reflectată îp 
principiile de bază 
ale dreptului de vot 
și ale sistemului e- 
lectoral" (autor: Li- 
viu Pop — Cluj); 
„Justiția — mod de

înscriși la 
avut, de a- 
noi puncte 

în cele 5 
prezentate, 

zilei a 
a Seminarului,

ii

apărare a democrați
ei socialiste" (autori: 
Maria Bondar și 
George Nistoreanu — 
București); „Demo
crația socialistă — 
factor de influențare 
a relațiilor interna
ționale" (autor: Ion 
Hăineală — lași); 
„Democrația socialis
tă și viața universi
tară" (autori: Flo
rian Ciotea și Dorel 
Abraham — Bucu
rești). Seara, la Casa 
de cultură a studen
ților, participanții la 
Seminar au vizitat 
„Student-ClubuT și 
au fost invitați la 
spectacolul formației 
studențești „Teatrul 
din pod*.

I

/
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

nou și puternic imbold po
poarelor asuprite în lupta 
pentru scuturarea jugului 
străin. Ecoul Revoluției din 
Octombrie s-a făcut simțit cu 
intensitate și in țara noastră, 
in rîndul păturilor munci
toare, în cadrul mișcării socia
liste, exprimîndu-se în mari 
demonstrații de solidaritate cu 
primul stat socialist, în parti
ciparea cu arma în mînă a mi- 
litanților români la lupta pen
tru apărarea tinerei republici 
sovietice. (Vii aplauze).

Ideile nobile proclamate de 
Revoluția din Octombrie și 

_ înscrise in „Declarația dreptu
rilor popoarelor din Rusia" cu 
privire la „egalitatea și suve
ranitatea popoarelor", „drep
tul popoarelor Ia autodetermi
nare liberă pînă la separare și 
formarea de state indepen
dente", „desființarea tuturor 
privilegiilor și a îngrădirilor 
naționale" au fost însușite cu 
entuziasm de popoarele care 
gemeau sub jugul asupririi 
imperiului habsburgic, au 
devenit un stindard de luptă 
pentru dezvoltarea lor liberă 
și independentă în cadrul unor 
state naționale proprii.

Victoria revoluției din Rusia 
și rezonanța sa în rîndul clasei 
muncitoare internaționale au 
reprezentat un factor puternic 
de accelerare a destrămării 
imperiului habsburgic; încă 
in 1916 Lenin considera că 
acesta poate fi calificat drept 
„o uniune șubredă a citorva 
clici de paraziți sociali" și că 
„lichidarea Austro-Ungariei nu 
reprezintă istoricește decît o 
continuare a destrămării Tur
ciei. fiind, ca și aceasta, o ne
cesitate a procesului istoric de 
dezvoltare" (1). Această previ
ziune s-a adeverit și, în cursul 
anului 1918, imperiul habsbtr- 
gic s-a prăbușit sub loviturile 
luptei de eliberare națională 
a popoarelor asuprite, iar pe 
ruinele sale s-a creat Repu
blica Cehoslovacă, a avut loc 
unirea într-un singur stat a re
gatului Serbiei cu Croația. 
Slovenia, Bosnia și Herțego- 
vina, s-a refăcut statul in
dependent polonez, Austria 
s-a transformat în republică, 
a luat naștere Republica Un
gară independentă. Aceste 
transformări radicale petre
cute în viața popoarelor Euro
pei, deși au dus la crearea 
unor state burgheze, s-au în
scris în istoria modernă ca 
procese cu caracter obiectiv, 
progresist, iar desfășurarea 
ulterioară a evenimentelor a 
dovedit viabilitatea formării 
statelor naționale ca urmare a 
destrămării imperiului habs
burgic.

în mișcarea popoarelor euro
pene pentru autodeterminare 
națională și scuturarea domi
nației străine, desfășurată in 
anul 1918 se încadrează și 
lupta maselor populare din 
România și Transilvania pen
tru eliberarea Transilvaniei 
de sub jugul habsburgic. Tră
sătura distinctivă fundamenta
lă a acestei lupte a tost largul 
ei caracter de masă, faptul că 
a antrenat muncitorimea, țără
nimea, intelectualitatea, cercu
rile înaintate ale burgheziei, 
principalele clase și pături ale 
societății. în condițiile respec
tive, burghezia, cu toate limi
tele sale politice, a jucat un 
rol pozitiv în lupta pentru 
unire, acționînd în sensul ce
rințelor obiective ale dezvol
tării istorice, în spiritul inte
reselor și aspirațiilor maselor. 
Un rol deosebit de activ în 
mișcarea pentru unirea Tran
silvaniei cu România l-au ju
cat proletariatul, mișcarea 
muncitorească și socialistă. 
Despre aceasta vorbește însăși 
compoziția Consiliului Națio
nal format din șase reprezen
tanți ai Partidului Național și 
șase reprezentanți ai mișcării 
socialiste. Mișcarea muncito
rească și socialistă și-a afir
mat voința și hotărîrea în mod 
energic, prin puternice acțiuni 
greviste și demonstrații po
litice. prin crearea consili
ilor muncitorești care au pre
luat conducerea unor centre 
transilvănene din miinile 
autorităților habsburgice. Ro
lul clasei muncitoare s-a ma
nifestat pregnant și prin in
fluența pe care a exercitat-o 
asupra programului politic al 
unirii, în exprimarea revendi
cărilor cu caracter democratic, 
muncitoresc. Crearea consili
ilor și gărzilor naționale în 
toate județele, orașele și co
munele Transilvaniei, sutele 
de mii de semnături care au 
întărit mandatul încredințat 
delegaților la marea adunare 
de la Alba Iulia, participarea 
a peste 100 000 de oameni la 
această adunare, dovedesc că 
Unirea Transilvaniei cu Ro
mânia nu a fost actul citorva 
persoane sau grupuri izolate, 
ci opera întregului popor, a 
întregii noastre națiuni. (A- 
plauze puternice). Iată de ce, 
nimeni în afară de popor nu 
poate pretinde că a înfăptuit 
unirea. (Aplauze puternice 
îndelung repetate). Analiza 
desfășurării evenimentelor de
monstrează elocvent că for
marea statului național u- 
nitar român nu este re
zultatul unor înțelegeri în
cheiate la masa tratativelor, ci 
rodul luptei întregului popor, 
însuflețit de năzuința secu
lară a unității, de hotărîrea de 
a împlini visul pentru care au

(I) V. I. Lenin. Opere 
complete, rol. 30. Ed. 
Politică, 1964, pag. 8.

luptat și s-au jertfit atîtea ge
nerații de înaintași. Merită 
subliniat că pentru unire s-au 
pronunțat și numeroși repre
zentanți ai naționalităților 
conlocuitoare. Cu toate că, 
după cum este știut, unele țări 
imperialiste doreau menține
rea imperiului habsburgic, 
viața a dat peste cap planu
rile acestora, silindu-le să ac
cepte realitatea creată prin 
voința unanimă a poporului 
român, ca și a celorlalte po
poare asuprite. Tratatul de 
pace nu a făcut decît să 
consfințească situația de fapt, 
stabilită ca urmare a luptelor 
maselor populare din România 
și Transilvania. (Aplauze înde
lung repetate).

In semn de cinstire a aces-* 
tui eveniment din istoria po
porului nostru, în întreaga 
țară au avut loc mari mani
festări, iar ieri a avut loc inau
gurarea muzeului din Alba 
Iulia și dezvelirea statuii pri
mului domnitor român care a 
reunit în același stat, cu se
cole în urmă, întregul nostru 
popor.

La aceste manifestări, la a- 
dunarea populară de la Alba 
Iulia au participat și militan- 
ții pentru unire, care au jucat 
un rol de seamă în înfăptui
rea actului de la 1 Decembrie 
1918. Doresc să adresez vete
ranilor acestei glorioase lupte 
a poporului nostru, dintre care 
unii iau parte la această șe
dință jubiliară a Marii Adu
nări Naționale, un salut fier
binte, să le exprim sentimen
tele noastre de caldă recunoș
tință pentru aportul lor pre
țios la realizarea unuia din 
cele mai de seamă idealuri ale 
poporului român. (Aplauze pu
ternice).

Permiteți-mi,
răși, ca de la această înal
tă tribună să aduc, în nu
mele partidului și statului, al 
generațiilor de astăzi ale cons
tructorilor socialismului, un 
vibrant omagiu tuturor celor 
care de-a lungul timpului 
și-au închinat viața împlinirii 
nobilei aspirații de unitate a 
poporului român. maselor 
muncitoare și militant ilor so
ciali progresiști care în 1918 
au reușit să înfăptuiască, prin 
voința, hotărîrea. bărbăția si 
tenacitatea lor. statul nostru 
național unitar, deschizi nd ca
lea spre închegarea și afnrxa- 
rea națiunii noastre, spre zi
lele luminoase pe care te trâur. 
astăzi (Vii aplanie).

Stimați tovarăși.
Cu toate că rea-:zarea xsi- 

tății statale dis 1911 a creat 
condiții pentr- ri&eare» xl- 
vehiluă de mUuaoe a. tir_ 
că in deceniile care as amoc 
economia șt ria^a c-itmi- 
științifică din Rouuurua an ca- 
noscut o anumită der- cctar* 
totuși, datorit! faptulu: cA ta 
cirma statului s-au aflat ta 
continuare burghezia mc— 
șierimea — care au folosit 
Unirea pentru consolidarea 
pozițiilor lor de clasă, pentru 
intensificarea exploatăm celor 
ce muncesc — marile probleme 
ale progresului societății noas
tre, revendicările democratice 
înscrise de militanții din 1918 
în Rezoluția de la Alba Iulia 
nu au putut fi rezolvate.

România a continuat să ră- 
mînă pînă la sfirșitul celui 
de-al doilea război mondial o 
țară înapoiată din punct de 
vedere economic, cu un pro
nunțat caracter agrar, cu un 
nivel de viață scăzut al mase
lor muncitoare. Nesocotind in
teresele poporului, clasele stă- 
pînitoare au vîndut bogății 
naționale marilor monopoluri 
străine, au subordonat țara 
politicii puterilor imperialiste. 
Ele nu numai că nu au trecut 
la „înfăptuirea desăvîrșită a 
unui regim curat democratic 
pe toate terenurile vieții po
litice" — așa cum se cerea în 
rezoluția de la Alba Iulia — 
dar, pe măsură ce și-au con
solidat pozițiile, au restrîns 
libertățile democratice consti-- 
tuționale, au trecut la repri
marea sîngeroasă a luptei cla
sei muncitoare, — așa cum s-a 
întîmplat chiar la mai puțin 
de două săptămîni după Unire, 
la 13 Decembrie 1918.

Politica externă promovată 
între cele două războaie mon
diale de cercurile conducătoare 
a purtat pecetea intereselor 
burgheziei și moșierimii. Ast
fel, participînd la intervenția 
puterilor imperialiste împo
triva tinerei republici sovieti
ce maghiare, reacțiunea ro
mână a răspuns chemării re- 
acțiunii din Ungaria și a aju
tat-o în înăbușirea revoluției 
proletare din țara vecină. E 
cunoscut însă că clasa noastră 
muncitoare, mișcarea revolu
ționară din România s-au ridi
cat hotărît împotriva acestei 
intervenții, condamnînd-o cu 
tărie, și au sprijinit activ re
voluția proletară din Ungaria 
(Aplauze). în rîndurile Regi
mentului Roșu Internațional, 
organizat la Budapesta, s-au 
înrolat numeroși militanți ro
mâni, care au luptat cu eroism 
contra trupelor intervențio- 
niste. Atît sprijinul acordat 
revoluționarilor maghiari, cît 
și lupta proletarilor și mili- 
tanților socialiști români pen
tru apărarea statului sovietic, 
reprezintă expresii vii ale spi
ritului profund internaționa
list al clasei noastre mun
citoare, al mișcării noas
tre revoluționare și progre
siste, care după unirea ță
rii au început să joace 
un rol din ce în ce mai impor
tant în viața politică a Româ
niei. Formarea în 1921 a Par
tidului Comunist Român — 
detașament de avangardă a

stimați tova-

aduc, în nu-

clasel noastre muncitoare — a 
ridicat pe o treaptă nouă miș
carea revoluționară din Româ
nia, a dezvoltat conștiința de 
clasă a maselor muncitoare, 
rolul lor în lupta pentru trans
formarea revoluționară a so
cietății românești. (Aplauze 
îndelung repetate).

în perioada dintre cele două 
războaie mondiale, scena poli
tică a țării a fost puternic do
minată de mișcarea revoluțio
nară a proletariatului care, în 
frunte cu partidul său comu
nist, a luptat neînfricat pentru 
drepturi și libertăți democra
tice, împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc, pentru reali
zarea aspirațiilor celor ce 
muncesc. întreaga epocă de la 
1918 pînă la eliberarea de sub 
jugul fascist a fost jalonată de 
nenumărate bătălii de clasă 
purtate de oamenii muncii de 
la orașe și sate împotriva ex
ploatării, a dominației capita
lului străin, pentru dreptate 
socială și independență na
țională. în aceste aspre încleș
tări cu reacțiunea, clasa mun
citoare s-a călit, și-a ridicat 
neîncetat nivelul de 
zare, combativitate, 
său revoluționar.

Partidul Comunist 
șat întregului popor 
tiva însuflețitoare a răstur
nării de la putere a exploata
torilor, a transformării revolu
ționare a societății, a făuririi 
unei vieți mai bune și mai fe
ricite pentru cei ce muncesc. 
El a reușit să mobilizeze in 
jurul programului politic și a 
stindardului său de luptă, ma
sele largi muncitoare din Ro
mânia, forțele politice progre
siste ale națiunii, conducind cu 
curaj, cu fermitate și price
pere, lupta pentru răsturnarea 
regimului burghezo-moțiaresc. 
pentru cucerirea puterii poBti- 
ce de stat de către clasa — _ - 
citoare în alianță cu tărfcuaam 
muncitoare. (Aplaaze pater*, 
ce).

Unul din obâ 
mai mare impoc 
vității potiuee 
Comunist Rurrâru ta per» 
dintre cele «late teteaate ■ 
diate. a fo$z oc^aszEteea 3

iTa pena

ac* 
ter.

organi- 
spiritul

a înfăți- 
perspec-

,e4e te cca 
ti aje aet-

“X

rl mur 
* Ar sr—

Lacceare cx narea

cestoa as cmaztesr 
uses admsteere ptilra 
tsvoriza: jcaeilure»

tee te

remam: d te mu. 290—Z* 

dood țtel. 3L Tata» K. 
Lzmrrre ac das ao»-
pra urs- prcoecs de teatet ae 
assterLă rex&*d u da t 
viecict. DaflLF-TK1* « kmll 
meruek r poet» - ■ -r cete 
două răzbeeoe ce-
mor.ssrează :ă 
mișcarea revet aocrarl. tar
tele taaxrtate ate târu saaa- 
tre s-au ridteaî tepocma po
liticii aatisotetExa a căscate
lor reacțâotetete bb Idte- 
tificat cu aceafua poCmcd r. 
au militat pes^m pnatessei 
alianță și boaă vacteAtete cs 
Uniunea Scvierică. cu po
poarele soviet.ee LMteaae pa- 
iernicei.

In ajunul celui de-al rtettee 
război mocdial. ir. r-v „ 
poporului român exnte • pa
terni că stare de spirit anti
fascistă. dar politica de tră
dare națională dusă de f:r*.r .e 
politice reacționare, de înțe
legere cu Garda de F5er — 
agentura hitleriștilor ta Ro
mânia — precum și cursul ne
favorabil pentru țara noastră 
al evenimentelor intei 
nale au aruncat Romă 
brațele Germaniei naziști

în aceste condiții, pe; 
învrăjbi România și Ui
pentru a le putea dem__  ,
subordona intereselor lor po
litice, Germania hitleristă” și 
Italia fascistă au pus la cale 
dictatul nedrept de la Vier.a. 
prin care partea de nord a 
Transilvaniei a fost ruptă din 
trupul țării noastre. In acele 
momente de grea încercare 
pentru poporul român, pentru 
destinul națiunii noastre. Par
tidul Comunist Român s-a ri
dicat în apărarea păminîului 
patriei și, împreună cu a:te 
organizații democratice. — in 
mod special doresc să subliniez 
poziția activă adoptată de or
ganizația revoluționară a 
populației maghiare din Ro
mânia — Madoszul — a or
ganizat puternice manifestații 
populare, a lansat chemarea 
la luptă armată pentru apăra
rea integrității și suveranității 
naționale. (Aplauze puternice).

în anii negri ai dictaturii 
militare-fasciste, răspunzînd 
voinței și sentimentelor po
porului, manifestîndu-se ca cel 
mai consecvent și activ apără
tor al intereselor patriei, Par
tidul Comunist Român a unit 
în jurul său cele mai largi 
forțe democratice și patriotice, 
organizînd rezistența antifas-

cistă și lupta maselor împo
triva înrobirii țării imperialis
mului nazist, împotriva parti
cipării României la războiul 
antisovletic.

Unul din mărețele acte is
torice ce vor rămîne nepieri
toare în conștiința poporului 
român, acoperind pentru tot
deauna de glorie partidul nos
tru comunist, a fost organiza
rea și înfăptuirea cu succes, 
în colaborare cu alte forțe po
litice, patriotice, a insurecției 
armate din august 1044, care 
a dus la eliberarea țării der 
sub jugul fascist, la ieșirea Ro
mâniei din războiul antisovie- 
tic și întoarcerea armelor îm
potriva Germaniei hitlerlste. 
(Aplauze puternice). Cot la cot 
cu Armata Sovietică — care 
a purtat pe umerii săi greul 
războiului antifascist, bine- 
meritîndu-și pentru vitejia, și 
spiritul său de jertfă recunoș
tința tuturor popoarelor — 
Armata Română a luptat eroic 
pentru eliberarea întregului 
teritoriu al țării, iar apoi pen
tru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, pînă la înfrîn- 
gerea definitivă a Germaniei 
hitleriste. Angajindu-se cu 
toate forțele sale militare și 
economice în războiul anti
fascist, poporul român a adus 
o importantă contribuție ma
terială și de singe la înfrînge- 
rea Germaniei fasciste. în 
focul luptelor duse în comun 
pentru victoria asupra fascis
mului s-a pecetluit prietenia 
frățească dintre ostașii români 
ș. sovietici, alianța trainică 

România și Uniunea
< - (Aplauze îndelung 

repetase). De asemenea, în a- 
c lupte împotriva fascis- 
r. i. ui s-au pus bazele unor 
7 .2*... noi de prietenie între 
p: nocui român și popoarele 

ar s: cehoslovac. (Aplau- 
pntoraice).

Memorabilul act de la 23 
* jc 1944. a deschis poporti- 

noatru calea cuceririi li- 
sociale, a realizării 

mai înalte aspirații ale 
r*usc ce muncesc, a victoriei 
rrswuției socialiste și trecerii 

coesiruirea noii orînduiri. 
' .: c inducerea partidului co-
— stegar neînfricat al
xureselzr naționale, România 
a pentru totdeauna

-F— dominației imperialiste, 
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mtem întregi: societăți, a de
terminat valorificarea intensă 
a potențialului material și 
uman al țării, creșterea rapidă 
a avuției naționale.

în anii puterii populare a 
fost rezolvată una din cele mai 
vechi și mai arzătoare pro
bleme ale dezvoltării societății 
românești, care a frămintat 
veacuri de-a rîndul masele ță
rănești — problema agrară. 
Prin înfăptuirea cooperativi
zării și dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale. agricultura 
noastră socialistă a pășit pe 
drumul progresului neîntre
rupt. asigurind producții spo
rite, satisfăcînd cerințele de 
consum ale populației și ne
voile economiei, permițînd ri
dicarea continuă a veniturilor 
țărănimii.

Dezvoltarea industriei și a- 
griculturii, a celorlalte ra
muri economice, promovarea 
unei politici consecvente de 
îmbunătățire a repartiției te

ritatetet a tatetete de produc
ție, aa sete* tecalajul care 
exista te zaaeac te nivelul de 
r.te_--r~ --re « • țârii, creînd 
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ror cetă|einlor la comorile 
cult r F- științei, condiții 
pentra testruirea întregii ge-
r. en*zi :mere — factor indis- 
pensarZ al progresului gene
ra". 2. :âr.i. al înfloririi for
țe - i-- producție, al făuririi 
noii soc-.etăți.

Ca urmare a dezvoltării ra
pide a economiei naționale 
s-au creat • largi posibilități 
p-? 7.:ru ridicarea standardulu i 
ce - =:ă al poporului. în anii 
s ..i-l.smului au crescut con- 
tinuu veniturile oamenilor 
muncii, s-au îmbunătățit con
dițiile de locuit, s-a dezvoltat
s. emul de ocrotire a sănă-

publice — binefacerile ci
vilizației socialiste pătrunzînd 
t-t mai mult în viața orașelor 
si satelor patriei, în fiecare 
cămin și familie.

Astăzi, România socialistă, 
în care și-au găsit împlinire 
cele mai înalte năzuințe și as
pirații ale poporului, se nu
mără printre statele cu cea 
mai avansată orînduire socială 
și politică, oferă imaginea u- 
nei țări în plin și intens pro
ces de dezvoltare materială și 
spirituală, se manifestă ca 
forță activă în lupta contem
porană pentru progres și ci
vilizație. (Aplauze puternice). 
Experiența țării noastre de
monstrează că generalizarea 
relațiilor socialiste de produc
ție în toate sectoarele de acti
vitate, instaurarea proprietă
ții socialiste în întreaga eco
nomie națională este condiția 
esențială a progresului socie
tății socialiste, a trâiniciei noii 
orînduiri.

în procesul de edificare a 
socialismului în țara noastră 
s-a afirmat cu putere misiu
nea istorică a clasei munci
toare — principala forță so
cială în lupta pentru socia
lism — rolul ei conducător în 
MCfetete, atît în producția ma- 
tsteiă cit și în viața social- 
poLtică. Coestrucția socialistă 
* put ta eviiență marele po- 
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rfcpi eu.berare In construcția 
mWMI, ta dezvoltarea mul- 
Litorală a țării. In ridicarea 
-jyetahii de trai. își au izvo- 
nl ta viate activitate crea
toare. desfășurată de poporul 
r ~ân. în eroismul și abne- 
nba cu care toți oamenii 
muncii din patria noastră, in- 
di'erent de naționalitate, au 
pornit Ia lupta pentru clădirea 
uni viitor luminos. Cheză
șia succesului a fost și este 
conducerea acestei opere vaste 
de către Partidul Comunist, 
pr.irtica sa științifică bazată pe 
apărarea creatoare a ideilor 
fundamentale ale marxism-le- 
rinîsmultii la situația concre- 
•ă din România. (Aplauze pre
lungite).

în organizarea și conduce
rea activității de construcție 
socialistă, partidul nostru a 
studiat permanent cu atenție 
și a folosit în mod creator 
bogata experiență dobîndită 
în transformarea revoluționa
ră a societății de primul stat 
socialist, de celelalte țări so
cialiste frățești. Viața a de
monstrat și demonstrează, și 
în cazul țării noastre, că 
succesul politicii de edificare 
a noii orînduiri depinde de ca
pacitatea partidului de a asi
gura studierea și cunoașterea 
aprofundată a legilor obiecti
ve ale dezvoltării economice 
și sociale, de a -lua măsurile 
cele mai potrivite pentru re
zolvarea tuturor problemelor 
impuse de viață, de mersul 
înainte al societății. Aceasta 
asigură înfăptuirea principii
lor generale ale socialismu 
lui potrivit condițiilor concre
te și particularităților din fie
care țară. Atît absolutizarea, 
cît și ignorarea legilor gene
rale sau a condițiilor specifice, 
ca și preluarea mecanică a 
unor forme și metode de acti
vitate proprii altor țări și al
tor etape, nu pot decît să pre
judicieze construcției. socialis
te. Partidul nostru pornește 
de la premisa că socialismul 
se poate dezvolta și consolida 
numai dacă are rădăcinile 
adine împlîntate în realitățile 
țării, dacă se identifică cu as
pirațiile fundamentale ale po
porului, cu năzuințele sale de

progres, de mai bine. (Aplauze 
îndelungate).

Desigur, tovarăși, în pro
cesul deosebit de complex al 
transformării revoluționare a 
întregii vieți economice și so
ciale, alături de succese, în 
țara noastră au existat și ne
ajunsuri, greșeli, care au Im
pietat asupra bunului mers al 
construcției socialiste. în efor
turile pentru rezolvarea pro
blemelor noi ce s-au ridicat 
după eliberare în fața parti
dului, nu o dată lipsa de ex
periență și-a spus cuvîntul; 
în același timp, trebuie ară
tat că multe din neajunsurile 
manifestate în construcția e- 
conomică și socială, în orga
nizarea vieții de stat nu au 
fost rezultatul unor condiții o- 
biective, nu erau de neevitat. 
O parte din lipsuri s-au da
torat insuficientei preocupări 
pentru studierea cerințelor 
vieții, încălcării sau nesoco
tirii legilor obiective, a unor 
principii ale orînduirii noas
tre socialiste. Examinînd e- 
xigent și obiectiv drumul 
parcurs, partidul nostru a cri
ticat greșelile, abuzurile și ile
galitățile săvîrșite în trecut, 
văzînd în aceasta o condiție 
necesară pentru asigurarea 
mersului nostru înainte în toa
te domeniile vieții sociale. 
Partidul și statul au luat mă
suri hotărîte pentru ca ase
menea manifestări, contrare 
intereselor societății, norme
lor vieții noastre socialiste, 
străine socialismului, să nu se 
mai repete, să fie evitate cu 
desăvîrșire pentru totdeauna 
(Aplauze puternice).

Dezvăluirea curajoasă a 
lipsurilor, criticarea lor des
chisă, reprezintă o lege a dez
voltării societății noastre, un 
puternic factor stimulator al 
perfecționării și consolidării 
noii orînduiri. Analiza temei
nică a laturilor negative ale 
activității din trecut nu nu
mai că nu înseamnă subesti
marea marilor realizări obți
nute în construirea noii orîn
duiri, ci, dimpotrivă, ne ajută 
să punem și mai bine în evi
dență aceste înfăptuiri, să gă
sim căile cele mai potrivite 
pentru continua lor dezvol
tare. Realitatea demonstrea
ză că trăsătura fundamentală 
a epocii de construcție socia
listă o constituie succesele re
marcabile repurtate în dezvol
tarea economiei, științei și 
culturii, în ridicarea nivelului 
de trai al maselor. Partidul 
și statul nostru, întregul popor 
acorda prețuirea cuvenită tu
turor celor care în acești ani 
și-au adus contribuția la con
ducerea activității de con- 
sxr-rTtie socialistă. Ia traduce
rea iz viață a politicii parti- 
<talzx: noKru (ApUuze puterni
cei.

Vn mocDttt de importanță 
istoncă ia mersul înainte al 
cotsTrurției socialiste, in in- 
fiorirea patriei. 1-ă constituit 
Congresul al IX-lea al Par
tidului Comunist Român, care 
prin ideile și botăririle sale 
a dat un nou și puternic im
puls inițiativei și energiilor 
creatoare ale întregului po
por. Făcind bilanțul realizări
lor obținute în opera de edi
ficare socialistă a țării, ana- 
lizînd în mod aprofundat în
treaga dezvoltare a societății 
românești în perioada de după 
eliberare, Congresul a elabo
rat un amplu program de 
dezvoltare a forțelor de pro
ducție, de perfecționare a re
lațiilor socialiste, a întregii 
vieți economice și social-poli- 
tice, inaugurînd o etapă nouă, 
superioară, a procesului de de
săvîrșire a construcției socia
liste în România. Hotărîrile 
Congresului au generat un 
climat de puternică eferves
cență politică și de muncă în 
întreaga țară, au concentrat 
eforturile poporului spre în
făptuirea unor obiective de 
importanță covîrșitoare pen
tru progresul multilateral al 
patriei.

Realismul și caracterul mobi
lizator al hotărîrilor Congre
sului sînt confirmate prin în
deplinirea, an de an, cu 
succes, a prevederilor planu
lui cincinal. In perioada 1966— 
1968 s-a realizat un ritm me
diu anual de creștere a pro
ducției industriale de peste 12 
la sută — față de 10,7 la siită 
cît s-a prevăzut în cincinal 
pentru acești trei ani ; s-au 
construit și dat în funcțiune 
noi și importante obiective in
dustriale — în siderurgie, con
strucția de mașini,- chimie, în 
industria bunurilor de con
sum — care au sporit poten
țialul nostru economic, capa
citatea industriei socialiste de 
a valorifica- superior resursele 
țării, de a realiza o producție 
variată, cu un nivel tehnic și 
calitativ7 tot mai ridicat.

Se îndeplinesc, de aseme
nea, cu succes prevederile 
Congresului în domeniul agri- . 
culturii, obținîndu-se realizări 
de seamă în dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agri
culturii, în valorificarea tot 
mai intensă a marilor posibi
lități și avantaje ale agricul
turii socialiste. In prezent, a- 
gricultura noastră este capa
bilă să asigure recolte care 
să satisfacă necesitățile de a- 
provizionare a populației și a 
industriei chiar și în condiții 
climatice nefavorabile — așa 
cum a dovedit-o experiența a- 
cestui an. înfăptuirea progra
mului de irigații și alte ame
najări funciare, creșterea gra
dului de mecanizare a lucră
rilor agricole, asigurarea unor 
cantități sporite de îngră
șăminte chimice vor consolida

și mai mult agricultura socia
listă, permițîndu-i să-și spo
rească contribuția la pro
gresul general al economiei, 
să obțină recolte tot mai mari 
și mai stabile. Rezultatele ob
ținute în industrie, agricul
tură, construcții și în celelalte 
ramuri economice ne întăresc 
convingerea că sarcinile cin
cinalului vor fi înfăptuite și 
chiar depășite, asigurîndu-se 
un nou și important pas 
înainte în dezvoltarea econo
miei naționale, în desăvîrșirea 
construcției socialiste în Ro
mânia. (Aplauze puternice).

In perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea 
pe baza directivelor partidului 
și guvernului, s-a intensificat 
activitatea științifică și cultu
rală, corespunzător cu cerin
țele dezvoltării societății; au 
fost adoptate măsuri pentru 
asigurarea unei legături mai 
strînse între știință și produc
ție, pentru perfecționarea în
tregului sistem de învățămînt 
și generalizarea școlii de 10 
ani; în atenția partidului și 
statului un loc de seamă au 
ocupat problemele îmbunătă
țirii asistenței medicale, ale 
organizării și modernizării re
țelei de ocrotire a sănătății; 
ultimii ani au marcat, de a- 
semenea, o importantă dezvol
tare a creației artistice, lite
rare, a activității editoriale, a 
muncii de răspîndire a cunoș
tințelor culturale în mase.

Pe baza hotărîrilor Congre
sului al IX-lea s-au obținut 
noi realizări în ridicarea ni
velului de viață al poporului 
nostru ; s-a asigurat creșterea 
salariilor a numeroase cate
gorii de oameni ai muncii, ri
dicarea generală a salariilor 
mici, majorarea pensiilor și 
stabilirea unui nou sistem 
perfecționat de pensionare a 
salariaților, s-au introdus pen
sii pentru țăranii cooperatori ; 
a continuat intens dezvolta
rea construcției de locuințe, a 
crescut durata minimă a con
cediilor de odihnă, s-a îmbu
nătățit aprovizionarea popu
lației cu produse de larg con
sum. In prezent este în curs 
de experimentare noul sistem 
de salarizare care, o dată cu 
sporirea salariilor, va contri
bui la o mai justa aplicare a 
principiului repartiției socia
liste, prin remunerarea fiecă
ruia în funcție de cantitatea, 
calitatea și importanța socială 
a muncii, de aportul concret la 
progresul general al societă
ții ; după cum se știe, expe
rimentarea acestui sistem va 
continua și în 1969, generali
zarea lui urmînd să se înfăp
tuiască pînă la sfîrșitul actua
lului cincinal.

Firește, mai avem încă mul
te de făcut pentru a asigura 

- poporului nostru nivelul de 
viață și de civilizație pe care 
acesta și-1 dorește și îl merită. 
Dispunem însă de toate condi
țiile ca, muncind Cu hărnicie 
și elan, sporind continuu acu
mulările socialiste, să dezvol
tăm necontenit economia na
țională, să îmbunătățim, pe a- 
ceastă bază, condițiile de via
ță ale întregului nostru po
por. Partidul Comunist este 
hotărît să facă totul pentru 
a asigura ca omul epocii socia
liste să simtă din plin binefa
cerile socialismului. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate). 
Ne gîndim, tovarăși, să facem 
astfel îneît constructorii socia- • 
lismului să simtă ei înșiși ce 
este socialismul, să nu trăias
că numai cu gîndul că în Ro
mânia vom avea eîndva socia
lism ; trebuie să ne încondăm 
forțele pentru a realiza aceasta 
în etapa actuală pentru gene
rația noastră de astăzi. (A- 
plauze puternice, îndelung 
repetate). Tocmai pentru a 
accelera dezvoltarea forțelor 
de producție, obținerea unor 
succese tot mai mari în spo
rirea avuției naționale. în ri
dicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc de la orașe și 
sate, Conferința națională din 
anul trecut și plenarele Co
mitetului Central din anul a- 
cesta au elaborat un complex 
unitar de măsuri privind per
fecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale, 
creșterea eficienței economice 
a producției de bunuri mate
riale.

în perioada care a trecut 
de la Conferința Națională, o 
serie de hotărîri au fost tra
duse în viață. Astfel, au fost 
aplicate măsuri pentru dezvol
tarea democrației economice și 
aplicarea principiului condu
cerii colective în economie, în- 
ființîndu-se comitetele de di
recție în toate unitățile eco
nomice de stat si instituționa- 
lizîndu-se adunările generale 
ale salariaților din întreprin
deri — ca forme care asigură 
antrenarea nemijlocită a ma
selor la buna gospodărire a 
avutului socialist. în acest an 
a continuat perfecționarea 
sistemului de planificare e- 
conomică, au fost organizate 
noi instituții bancare, specia
lizate, menite să dezvolte sis
temul de credite, să întăreas
că controlul financiar în eco
nomie ; s-au luat măsuri pen
tru mai buna organizare a 
aprovizionării tehnico-mate
riale, au fost reorganizate u- 
nitățile de stat din agricultură.

în continuarea aplicării ho
tărîrilor Conferinței Naționale 
a partidului, în curînd se va 
trece la constituirea prime
lor centrale industriale — mari 
unități economice cu largi a- 
tribuții și autonomie econo
mică. De asemenea, vor fi a- 
duse noi îmbunătățiri sistemu
lui de planificare, precum șl

sistemului financiar-bancan 
Fără îndoială că măsurile a- 
doptate pînă în prezent, ca și 
cele ce se vor aplica în pe
rioada următoare, vor contri
bui la dezvoltarea întregii ac
tivități economice, la valorifi
carea mai deplină a rezerve
lor existente în industrie, a- 
gricultură, construcții, trans
porturi și circulația mărfuri
lor, la accelerarea vitezei de 
rotație a fondurilor materiale 
și bănești, la creșterea efi
cienței economice și a pro
ductivității muncii sociale.

Partidul nostru se preocupă 
ca întreaga activitate de per
fecționare a conducerii și pla
nificării economice să se rea
lizeze pe baza studierii minu
țioase a realităților, în urma 
unei temeinice experimentări, 
astfel îneît nici o acțiune să 
nu aibă caracter improvizat, 
ci să contribuie, cu efecte 
maxime, la progresul econo
miei noastre socialiste. Stu
diind măsurile care se în
făptuiesc în toate țările so
cialiste, partidul și guvernul 
urmăresc întărirea conduce
rii pe bază de plan cen
tral a economiei noastre, 
promovarea consecventă a 
principiilor centralismului de
mocratic șl lărgirea atribu
țiilor unităților economice, 
stimularea inițiativei colecti
velor de oameni ai muncii, 
utilizarea mai eficientă a pîr- 
ghiilor economico-financiare, 
folosirea conștientă a legilor 
obiective, evitarea oricăror 
fenomene de spontaneitate și 
procese economice stihinice, 
pentru punerea cît mal largă 
în valoare a marilor avantaje 
ale economiei socialiste. în 
concepția noastră, conduce
rea economiei.. socialiste nu ț 
se poate realiza în bune con- 
dițiuni decît pe baza unui plan 

/ central, care să asigure folosi
rea rațională și îndrumarea 
mijloacelor^ materiale și finan
ciare spre sectoarele hotărî- 
toare ale dezvoltării societății. 
(Aplauze puternice).

După Conferința Națională 
s-a înfăptuit, așa după cum'’ 
se știe, reorganizarea adminis- 
trativ-teritorială a țării, care 
a creat condiții pentru mai 
buna gospodărire a județelor, 
municipiilor, orașelor și co
munelor, stimulînd ^inițiativa 
cetățenilor în conducerea vie
ții locale, întărind legătura in
stituțiilor Centrale cu cele lo
cale, legăturile tuturor orga
nelor locale ale puterii de stat 
cu masele largi de oameni ai 
muncii. Prevederile noii legi 
a consiliilor populare — al 
cărei proiect, după dezbate
rea publică, va fi supus spre 
adoptare actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale — \ 
vor asigura creșterea rolului 
și'atribuțiilor acestora în via
ța societății, înfăptuirea mai 
deplină pe plan local a prin
cipiului guvernării statului de 
către poporul însuși. Deși nu 
a trecut încă un an de la a- 
doptarea măsurilor de reorga
nizare administtativ-teritoria- 
lă, rezultatele de pînă acum 
dovedesc pe deplin justețea 
acestei măsuri adoptată de 
Conferința Națională. (Aplauze 
puternice)!

în anii din urmă partidul 
și guvernul au acordat o deo
sebită atenție dezvoltării de
mocrației socialiste, întăririi 
legalității și promovării fer
me a normelor eticii și echi
tății noastre, a umanismului 
socialist, creării unor condiții 
prielnice pentru afirmarea 
multilaterală a personalității 
umane. A devenit o practică 
curentă a partidului nostru 0 
de a pune în dezbaterea ma
selor măsurile și hotărîrile 
care privesc construcția noas
tră socialistă, prezentul și vii
torul patriei de a se consulta, 
în vederea .elaborării acestor 
hotărîri, cu cercuri largi de 
specialiști și oameni ai mun
cii, pentru ca ele să exprime 
voința și înțelepciunea colec
tivă a poporului, interesele 
sale fundamentale. Conducînd 
nemijlocit procesul de dez
voltare a democrației socia
liste, partidul asigură afirma
rea plenară a energiilor crea
toare ale oamenilor muncii, 
intensificarea participării tu
turor categoriilor de cetățeni 
la conducerea' statului, la pro
gresul general al societății. în 
cursul acestui proces se mani- . 
festă tot mai puternic rolul 
clasei muncitoare, se dezvoltă 
alianța muncitorească-țără- 
nească, unitatea clasei munci
toare, țărănimii și intelectua
lității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate.

Lichidînd cu hotărîre dis
criminările sociale și naționale 
din trecut, asigurind rezolva
rea justă, pe baza principiilor 
marxism-leninismului,' a pro
blemei naționale, creînd con
diții economice, politice, so
ciale și culturale pentru rea
lizarea deplinei egalități în' 
drepturi a tuturor cetățenilor 
țării — români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte națio
nalități — partidul și statul 
nostru dezvoltă continuu prie
tenia irățească dintre poporul 
român și naționalitățile con
locuitoare, munca lor unită 
pentru înflorirea patriei co
mune. România socialistă. 
(Aplauze îndelung repetate). 
Constituirea consiliilor oame
nilor muncii aparținînd națio
nalităților conlocuitoare din 
țara noastră creează un cadru 
și mai favorabil de participare 
a acestora, alături de poporul

(Continuare în pag. a 111-a)
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român, la întreaga viață so- 
cial-politică a țarii, la condu
cerea treburilor statului.

Se întărește continuu unita
tea social-politică a poporului, 
a tuturor claselor și păturilor 
noii noastre societăți. Aceasta 
reprezintă o uriașă realizare a 
politicii partidului, rezultatul 
victoriei depline și definitive 
a socialismului, un nesecat iz
vor de forță și trăinicie al 
orînduirii noastre. (Vii apla
uze). Consfințind această rea
litate, Frontul Unității Socia
liste — organism politic per
manent în care sînt reprezen
tate, alături de Partidul Co
munist Român, principalele or
ganizații de masă, obștești și 
profesionale, precum și consi
liile oamenilor muncii aparți- 
nînd naționalităților conlocui
toare — întruchipează unitatea 
trainică a tuturor forțelor na
țiunii socialiste, contribuie la 
întărirea coeziunii societății 
noastre.

Crearea Frontului Unității 
Socialiste asigură creșterea 
rolului conducător al partidu
lui în societatea noastră, în 
organizarea și conducerea în
tregii opere de construcție so
cialistă și comunistă din Româ
nia. Rolul partidului de forță 
politică conducătoare a națiu
nii noastre socialiste este re
zultatul firesc al unei înde
lungate evoluții istorice, în 
cursul căreia comuniștii. pro- 
movind o politică inspirată din 
cerințele majore ale dezvoltă
rii patriei, au dovedit că nu 
cunosc alte interese decit in
teresele supreme ale clasei 
muncitoare, ale țărănimii, ale 
intelectualității, ale tuturor 
celor ce muncesc din țara 
ntrastră. (Aplauze puternice). 
Toate realizările obținute de 
poporul român în anii cons
trucției socialiste sînt indiso
lubil asociate în conștiința 
maselor de politica marxist- 
leninistă a partidului comu
nist, de activitatea sa pentru 
înflorirea și prosperitatea Ro
mâniei. Oamenii muncii văd 
în partidul comunist promo
torul neabătut al noului, al 
spiritului de dreptate și echi
tate in întreaga viață socială. 
(Aplauze îndelung repetate).

Dezvoltarea națiunii noastre 
socialiste reprezintă o chinte
sență a tuturor transformări
lor revoluționare din viața po
porului român, care își fău
rește astăzi, liber și suveran, 
propria sa istorie, viitorul lu
minos. Partidul nostru por
nește de la premisa că națiu
nea nu și-a epuizat nici pe 
departe posibilitățile de dez
voltare, că ea va continua să 
joace, în întreaga epocă de 
construcție a socialismului și 
comunismului, un rol hotări- 
tor în evoluția societății. Dez
voltarea independentă și înflo
rirea fiecărei națiuni socialiste 
nu numai că nu vine în con
tradicție cu interesele colabo
rării și solidarității internațio
nale dintre statele sistemului 
socialist ci, dimpotrivă, este o 
condiție fundamentală a întă
ririi forței și unității acestuia, 
a’ creșterii prestigiului și in
fluenței socialismului in lume. 
(Aplauze puternice). Principiul 
colaborării între națiuni su
verane, egale în drepturi, a 
fost convingător argumentat 
încă de întemeietorii socialis
mului științific ; probabil ei nu 
vor fi etichetați pentru aceasta 
drept naționaliști. (Kîsete. A- 
plauze puternice). Intr-o pre
față la „Manifestul Partidului 
Comunist", Engels sublinia ca 
„o colaborare internaționala 
sinceră a națiunilor europene 
‘este cu putință numai cu con
diția ca fiecare din aceste na
țiuni să fie pe deplin auto
nomă la ea acasă" (1). (Aplauze 
puternice, îndelung repetate). 
Cred că Engels, dacă ar trăi, 
ar fi mulțumit de faptul râ 
comuniștii români îi acordă a- 
ceste aplauze. (Aplauze). Acest 
principiu își menține pe 
deplin valabilitatea și în 
zilele noastre — cu atât 
mai mult în condițiile so
cialismului chemat să în
lăture orice formă _ de asu
prire si inegalitate între na
țiuni, să asigure o conlucrare 
frățească între popoare.

Sub steagul luptei pentru in
dependență naționala, pentru 
afirmarea a noi națiuni în eon - 
certul lumii contemporane, se 
ridică astăzi zeci și zeci de 
popoare, militează cele mai 
înaintate forțe ale societății, 
Națiunea se dovedește și în 
zilele noastre o categorie is
torică profund viabilă, o etapă 
obiectiv necesară în evoluția 
societății, continuînd să exer
cite o puternică influentă asu
pra vieții popoarelor, asupra 
dezvoltării social-politice a 
omenirii.

în fruntea întregii noastre 
națiuni, conducîndu-i cu mină 
sigură destinele, Partidul Co
munist Român nu va precu
peți nimic pentru a fi la înăl
țimea misiunii sale -istorice, 
pentru a asigura făurirea so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul României. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

Stimați tovarăși,

între politica internă și ex
ternă a țării noastre există o 
deplină concordanță, o unitate 
dialectică, reflectînd înaltul 
spirit de responsabilitate cu 
care partidul și statul își în
deplinesc atît datoria națio

nală, cît și cea internațională. 
Paralel cu studierea legilor 
dezvoltării societății noastre 
socialiste, Partidul Comunist 
Român este preocupat in mod 
constant de analiza proceselor 
și fenomenelor vieții interna
ționale, a tendințelor dezvol
tării societății contemporane, 
a raportului de forțe pe arena 
mondială. Noi considerăm că 
fără o asemenea analiză bazată 
pe concepția marxist-leninistă, 
a vieții internaționale, nu se 
poate stabili o politică externă 
justă, corespunzătoare intere
selor poporului, cauzei socia
lismului, progresului și păcii. 
Orice tratare superficială, 
simplistă, unilaterală sau prag
matică a problemelor in
ternaționale poate conduce la 
greșeli serioase in politica ex
ternă, la acțiuni dăunătoare 
propriului popor și păcii gene
rale.

în lumea contemporană ac
ționează atît forțe înaintate, 
profund interesate în dezvol
tarea progresistă a societății, 
în întărirea încrederii și cola
borării între popoare, in pre
întâmpinarea războiului și in
staurarea unei păci trainice, 
cît și forțe imperialiste, reac
ționare, care, in dorința de 
a-și păstra privilegiile, de a-și 
înfăptui planurile de domina
ție mondială, atentează la su
veranitatea altor popoare, în
veninează relațiile dintre state, 
se dedau la acte de agresiune 
și război, punînd în pericol 
pacea lumii. Lupta dintre for
țele păcii și progresului, pe de 
o parte, și forțele reacțiunii, 
ale imperialismului, pe de altă 
parte, constituie conținutul 
principal al vieții internațio
nale, de rezultatul ei depin- 
zind însuși destinul păcii în 
lume, asigurarea progresului 
societății omenești.

Viața arată că își menține 
întreaga valabilitate adevă
rul că atît timp cit există im
perialismul, persistă și pri
mejdia agresiunilor și a unui 
r.ou război mondial. De aceea 
nu trebuie subapreciat perico
lul pe care-1 reprezintă activi
tatea forțelor reacțiunii și 
imperialismului. Forțele păcii, 
toate popoarele trebuie să-și 
mențină vigilența pentru a ba
ra calea războiului, pentru a 
asigura pacea.

Nu putem să nu constatăm 
faptul că în viața internațio
nală s-a creat o anumită stare 
de nesiguranță și incertitu
dine, care alimentează senti
mentele de neîncredere între 
state pe care viața începuse să 
le estompeze tot mai mult, că 
cercurile imperialiste se stră
duiesc să determine un re
gres în situația internațională, 
să anihileze succesele obținute 
de forțele păcii în eforturile 
spre destindere.

. încercarea imperialismului 
de a opri evoluția progresistă 
a societății, de a frîna mișca
rea de eliberare națională a 
popoarelor, de a-și impune po
litica de dominație nu poate 
duce insă la concluzia că im
perialismul a devenit mai pu
ternic. Unele din succesele 
vremelnice ale cercurilor im
perialiste demonstrează, pe 
de o parte, încercarea impe
rialismului de a-și păstra po
zițiile periclitate, iar. pe de 
altă parte, consecințele lipsei 
de unitate în rindul forțelor 
revoluționare, antiimperialiste.

Analiza raportului de forțe 
mondial, examinarea lucidă, 
obiectivă a desfășurării vieții 
internaționale evidențiază 
pregnant întărirea continuă a 
forțelor progresului și păcii, 
creșterea influenței lor in 
lume, lărgirea continuă a opi
niei publice favorabile des
tinderii și colaborării între 
toate popoarele lumii, relevă 
că evenimentele se desfășoară 
în favoarea forțelor progre
siste, - a păcii, că ele vor tri
umfa. (Aplauze puternice).

Orice supraapreciere și e- 
xagerare a forței reacțiunii 
și imperialismului pot du
ce numai la panică. la 
neîncredere în capacitatea 
frontului antiImperialist de a 
respinge și infringe acțiunile 
agresive imperialiste, pot duce 
la concluzii greșite privind 
perspectiva desfășurării lup
tei pentru pace și progres in 
lume, la slăbirea puterii de 
luptă a forțelor antiimperia
liste.

Este incontestabil că țările 
socialiste, masele populare de 
pretutindeni, tinerele state in
dependente, cercurile realiste 
ale opiniei publice mondiale 
sînt superioare forțelor reac- 
țiunii și războiului, atît ca am
ploare și combativitate, cît și 
din punct de vedere al poten
țialului lor material. Aceasta 
superioritate va putea fi și 
mai bine pusă în evidență 
dacă se va promova o politică 
chibzuită, rațională, pătrunsă 
de răspundere față de cauza 
generală a păcii, o politică 
constructivă care să unească 
și să activizeze toate forțele 
interesate în cauza destinde
rii, colaborării și întăririi pă
cii în lume. (Aplauze puter
nice).

în cadrul forțelor progre
siste, antiimperialiste ale epo
cii noastre un rol hotărîtor 
are clasa muncitoare, care, 
prin vigoarea și combativita
tea sa revoluționară, exercită 
o puternică influență asupra 
întregii vieți politice actuale. 
Partidele comuniste și munci
torești, detașamente de avan
gardă ale proletariatului, ale 
maselor largi muncitoare, au 
demonstrat că, orientîndu-se 
după învățătura marxist-leni- 
nistă, sînt în stare să-și ela
boreze linia politică de sine 

Stătător, exprimîr.d fidel in
teresele dezvoltării societății, 
ale progresului națiunilor res
pective.

Este știut că una din carac
teristicile luptei revoluționare • 
in epoca noastră este uriașa 
diversitate de condiții și situa
ții specifice in care partidele 
comuniste trebuie să-și des
fășoare activitatea. Partidele 
comuniste din țările socialiste 
se află la putere, conduc ope
ra de transformare revoluțio
nară a societății, răspunzînd 
de elaborarea și înfăptuirea 
politicii de stat Chiar și 
aceste partide muncesc în con
diții deosebite, au sarcini dife
rite în funcție atît de nivelul 
de dezvoltare economi co-socia
lă a țării, cit și de stadiul 
atins în construcția socialistă. 
Nu este un secret pentru ni
meni, de exemplu, că sînt țări 
socialiste unde nu s-a realizat 
cooperativizarea; cu totul alte 
sarcini stau în fața partidelor 
din aceste țări, și cu totul alte
le în fa .a partidelor din țările 
unde cooperativizarea a fost 
încheiată. Partidele din lu
mea capitalistă se află în o- 
poziție și luptă pentru drep
turi și libertăți democratice, 
pentru cucerirea puterii din 
miinile claselor exploatatoare. 
Partidele comuniste și . miș-w 
cările progresiste din țările 
recent eliberate militează 
pentru consolidarea suverani
tății naționale. împotriva neo- 
colonialismului. pentru lichi
darea înapoierii economice și 
transformări progresiste în 
societate. în același timp, în 
fața tuturor comuniștilor se ri
dică numeroase probleme par
ticulare, generate de deose
birile existente de la țară 
la țară. Interesele solidari
tății internaționale cer să 
se țină seama de aceste 
deosebiri, rezultat al însăși 
dezvoltării societății contem
porane. și care duc la a- 
bordări diferențiate ale sarci
nilor concrete, la moduri va
riate de a acționa într-o anu
mită împrejurare, la interpre
tări diferite ale unor eveni
mente actuale. Tocmai de a- 
ceea, felul în care fiecare par
tid își stabilește linia politică, 
strategia și tactica revoluțio
nară nu poate fi obiect de dis
pută, nu trebuie să constituie 
motiv de neînțelegere. în co
laborarea dintre partidele co
muniste din țările socialiste 
și cele din țările capitaliste 
trebuie să se țină seama de 
condițiile specifice în ț care își 
desfășoară fiecare activitatea, 
găsindu-sc căile cele mai po
trivite pentru afirmarea și 
dezvoltarea solidarității inter
naționale, fără a-și subordona 
unele altora linia politică, 
strategia și tactica revoluțio
nară, fără ca unele să-și aroge 
drepturi deosebite de a im
pune punctul lor de vedere 
celorlalte. (Vii aplauze).

După părerea noastră, o 
cauză importantă a divergen
țelor din mișcarea comunistă 
o constituie încălcarea norme
lor de bază ale relațiilor din
tre partide, care trebuie să se 
clădească pe încredere și stimă 
reciprocă, pe principiile ega
lității depline in drepturi și 
internaționalismului proletar, 
pe respectarea dreptului fie
cărui partid de a-și stabili în 
mod independent linia poli
tică. aplicind adevărurile ge
nerale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete 
din țara unde își desfășoară 
activitatea. (Aplauze puterni
ce). Respectarea strictă a aces
tor principii este astăzi, după 
părerea noastră, condiția sine 
qua non a refacerii și întăririi 
unității mișcării comuniste. 
Considerăm cu totul îndrep
tățită îngrijorarea care se face 
simțită în mișcarea comunis
tă față de tendințele ce se 
manifestă tot mai pregnant în 
ultima vreme de a se pune 
etichete asupra unor partide, 
așezîndu-le pe unele la dreap
ta, pe altele la stingă, califi- 
cîndu-le pe unele naționaliste, 
pe altele internaționaliste. Se 
discută că ar putea fi vorba de 
comurJsm național, de comu
nism internațional, de diferite 
alte tipuri de socialism. Este 
știut insă că socialismul nu 
poate fi decit unul singur și a

cesta se caracterizează prin so
cializarea mijloacelor de pro
ducție, prin realizarea societă
ții in care atît puterea politi
că, cit și mijloacele de produc
ție aparțin clasei muncitoare, 
poporului. Aceasta este condi
ția esențială, criteriul hotărî
tor pe baza căruia se poate a- 
precia dacă o țară este sau nu 
socialistă și nici un alt fel de 
considerente inventate în 
birou, rupte de viață, de rea
litate. (Aplauze puternice, în
delung repetate). Este știut to
varăși cît rău au adus vechile 
metode folosite în mișcarea 
comunistă, pe care partidele 
le-au combătut la timpul său
— metode de ingerință în tre
burile altui partid, de etiche
tare și excomunicare a unui 
partid sau altuia pe conside
rentul că într-o anumită pro
blemă are o părere proprie, 
deosebită. Partidul nostru 
consideră că interesele unită
ții, ale solidarității clasei 
muncitoare internaționale cer 
să se renunțe cu hotărî re la 
aceste practici, care nu pot de- 
cît să agraveze divergențele 
între partidele comuniste și 
muncitorești, să se facă totul 
pentru unitate. (Aplauze înde
lungate). Orice amestec în tre
burile interne ale altui partid, 
orice act de sprijinire a unor 
grupuri sau unor membri izo
lați din alt partid, nu numai că 
nu constituie nici un fel de aju
tor pentru partidul respectiv, 
dar, dimpotrivă, duce la slăbi
rea unității sale, fiind deci in
compatibile cu relațiile inter
naționaliste dintre partide. 
(Aplauze puternice). în aceste 
condiții, fiecare partid are 
dreptul să ia toate măsu
rile pe care le crede de 
cuviință pentru apărarea uni
tății și coeziunii lui, pentru în
tărirea capacității sale de lup
tă. (Aplauze îndelung repetate). 
Unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești are la bază uni
tatea fiecărui partid comunist
— de aceea, una din condi
țiile solidarității internaționa
le este grija ca fiecare deta
șament al clasei muncitoare 
să fie cît mai puternic și unit, 
să-și poată îndeplini cu succes 
rolul ce-i revine atît în lupta 
politică internă, cît și în miș
carea comunistă internaționa
lă. Aceasta este una din ce
rințele fundamentale ale dez
voltării unității și solidarității 
internaționale a comuniștilor, 
a celor ce muncesc. (Aplauze 
puternice).

Forța mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale 
constă în faptul că fiecare de
tașament al ei exprimă inte
resele fundamentale, de clasă, 
ale proletariatului, ale mase
lor muncitoare pe care le re
prezintă și, prin aceasta, inte
resele generale ale celor ce 
muncesc. Invincibilitatea ei stă 
în faptul că se călăuzește de 
învățătura marxist-leninistă, 
care nu e un catehism, o co
lecție de dogme imuabile, date 
o dată pentru totdeauna în 
păstrarea unui^partid sau al
tul. ci o gîndire revoluționară, 
vie, o călăuză creatoare în bă
tălia pentru transformarea re
voluționară a societății, pen
tru făurirea socialismului și 
comunismului. (Aplauze puter
nice). Tn virtutea acestor fac
tori comuni fundamentali, par
tidele se unesc în marea ar
mată internațională a comu
nismului în mod liber și in
dependent. De aceea, în miș
carea comunistă nu există ne
cesitatea unui centru condu
cător, fiecare partid trebuie să 
gindească și să acționeze in
dependent. să răspundă, în 
măsură egală, atît în fața pro
priului popor, cit și fată de 
cauza generală a socialismu
lui. a comunismului, a clasei 
muncitoare internaționale. (A- 
plauze prelungite). Interesele 
luptei revoluționare interna
ționale cer astăzi să se acțio
neze cu calm, înțelegere și 
grijă tovărășească pentru re
facerea unității comuniste, ne- 
intreprinzindu-se nimic care 
ar putea adăuga noi elemente 
de încordare și disensiune în
tre partide. în această direc
ție este hotărît să acționeze 
Partidul Comunist Român, a 
cărui activitate a fost pătrunsă 
întotdeauna de un Drofund 
spirit internaționalist. Mișca

rea muncitorească din Româ
nia, încă de la începuturile 
sale, cu un secol în urmă, și-a 
înscris pe steagul său, și a mi
litat neobosit, pentru unirea 
strînsă cu proletarii, cu oame
nii muncii din lume. (Vii 
aplauze). Clasa muncitoare 
din țara noastră, mișcarea so
cialistă, partidul nostru comu
nist au luat parte actfvâ la 
toate marile bătălii ale prole

tariatului internațional, pen
tru libertate și dreptate — in- 
cepînd cu Comuna din Paris 
— împotriva claselor exploa
tatoare, pentru unitatea de 
luptă a celor ce muncesc de 
pretutindeni.

în lumina principiilor inter
naționalismului, ale grijii pen
tru unitatea mișcării comu
niste, partidul nostru privește 
și problema consfătuirilor par
tidelor comuniste și muncito
rești. Este cunoscut că Parti
dul Comunist Român a par
ticipat la consfătuirile din 
1957 și 1960, precum și la alte 
consfătuiri internaționale- El a 
participat la întîlnirile de la 
Budapesta și in prezent ia 
parte la activitatea pregăti
toare pentru ținerea unei noi 
consfătuiri a partidelor comu
niste și muncitorești. După 
părerea noastră, o viitoare 
consfătuire trebuie să contri
buie la depășirea neînțelege
rilor din sînul mișcării comu
niste și muncitorești, la crea
rea condițiilor pentru norma
lizarea relațiilor dintre parti
dele comuniste, la evitarea sci
ziunii, să dezbată problemele 
principale ale luptei antiim
perialiste într-un spirit tovă
rășesc, de respect pentru opi
niile fiecărui partid, afirmînd 
puternic principiile ce trebuie 
să stea la baza unității mișcă
rii comuniste și a forțelor an
tiimperialiste. Numai astfel 
consfătuirea partidelor comu
niste va putea contribui la în
tărirea solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, a tu
turor forțelor antiimperialiste. 
(Aplauze puternice).

Sistemul socialist mondial 
reprezintă principala forță 
materială a luptei împotriva 
imperialismului, principalul 
reazim al popoarelor în înfrî- 
narea tendințelor spre domi
nație ale acestuia, în apărarea 
păcii și securității internațio
nale. De unitatea, forța și 
autoritatea sistemului socialist 
depind în mare măsură unita
tea și forța întregului front 
antiimperialist. Tocmai de a- 
ceea, România socialistă pune 
în centrul întregii sale poli
tici externe dezvoltarea prie
teniei, colaborării și alianței 
cu toate țările socialiste — de 
care ne leagă comunitatea o- 
rînduirii, ideologia marxist- 
leninistă, țelul suprem co
mun : eforturile pentru fău
rirea socialismului în țările 
noastre, pentru întărirea co
eziunii sistemului socialist 
mondial. (Aplauze puternice).

România dezvoltă larg co
laborarea economică, politică, 
științifică, tehnică și culturală 
cu țările socialiste vecine —1 
colaborare care are vechi tra
diții în coexistența seculară a 
popoarelor noastre, în în
trajutorarea lor în lupta Den- 
tru libertate și indenendentă 
națională, și care a fost ridi
cată. după victoria revoluției 
socialiste, pe un plan nou. su
perior. Această colaborare 
multilaterală răspunde atît 
cerințelor obiective ale schim
bului economic și spiritual în 
cuprinsul aceleiași regiuni 
geografice, intereselor progre
sului fiecărei țări în parte, cît. 
si cauzei generale a întăririi 
forței și coeziunii sistemului 
socialist. în același timp, po
porul român dezvoltă relațiile 
de prietenie frățească și cu ce
lelalte țări socialiste, atît din 
EuroDa cit și din Asia și Ame
rica Latină. România practică 
pe scară largă atît schimbu
rile bilaterale și dezvoltă co
operarea în producție și teh- 
nico-științifică cu țările socia
liste, cît și colaborarea în ca
drul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la care 
participă de la înființarea sa 
in mod activ.

(1) Marx, Engels : Ope
re, toi. 22, Ed. Politică 
1965, pag. 276.

în ultimul timp, partidele 
și guvernele tarilor socialiste 
membre ale C.A.E.R. se pre
ocupă de îmbunătățirea și dez
voltarea colaborării reciproce. 

Această problemă urmează să 
fie discutată la o viitoare în
tâlnire a conducătorilor de 
partid și de stat ai țărilor 
membre ale C.A.E.R. Noi con
siderăm câ această întîlnire 
trebuie să ducă la perfecțio
narea și intensificarea cola
borării intre țările membre 
ale Consiliului de Ajutor Eco- 
r.omic Reciproc, pe baza res
pectării riguroase a principiilor 
relațiilor dintre țările socia
liste. înscrise și în statutul a- 
cestei organizații. După păre
rea r.oastrâ, statutul C.A.E.R.- 
ului oferă largi posibilități pen
tru o conlucrare eficienta între 
statele membre, corespunde 
întrutotul necesităților actuale 
și de perspectivă ale dezvol
tării colaborării între țările 
socialiste. Nu putem fi în nici 
un caz de acord cu renunța
rea la principiile fundamentale 
ale statutului, cu promovarea 
unor teze și propuneri care 
susțin „integrarea" statelor 
membre ale C.A.E.R., investi
rea acestei organizații cu atri
buții suprastatale, crearea u- 
nor organisme economice su- 
pranaționale. Aceasta ar leza 
suveranitatea și independența 
statelor, nu ar putea decit să 
dăuneze colaborării dintre ță
rile membre, răsfrîngîndu-se 
negativ și asupra forței de a- 
tracție și influenței socialis
mului în lume. Prin formele 
și metodele de colaborare pe 
care le promovează, Consi
liul de Ajutor Economic Re
ciproc trebuie să devină acce
sibil și atractiv și altor țări 
socialiste și chiar nesocialiste, 
așa cum se prevede în statut; 
cu cît C.A.E.R.-U1 va demons
tra mai evident caracterul său 
deschis, cu atît își va spori a- 
portul la întărirea forței și in
fluenței sistemului socialist, la 
dezvoltarea colaborării inter
naționale.

România își înțelege cu toa
tă răspunderea îndatoririle 
ce-i revin în calitate de parte 
integrantă a sistemului socia
list, de membră a Tratatului 
de la Varșovia. în viitorul a- 
propiat, țările participante la 
Tratat se vor întruni pen
tru a luav în discuție pro
bleme ale dezvoltării colabo
rării militare, ale întăririi ca
pacității lor de apărare. Noi 
pornim de la considerentul că 
atît timp cît există blocul mi
litar N.A.T.O- este necesară și 
justificată menținerea Trata
tului de la Varșovia, ca mijoc 
de asigurare a țărilor membre 
împotriva unei agresiuni din 
afară imperialiste. Teza, 
care se încearcă a fi acredi
tată, în ultimul timp, după 
care apărarea în comun a ță
rilor socialiste împotriva vre
unui atac imperialist presu
pune limitarea sau renunța
rea la suveranitatea vreunui 
stat participant la Tratat, nu 
corespunde principiilor rela
țiilor dintre țările socialiste 
și nu poate fi, sub nici o for
mă, acceptată. (Aplauze puter
nice) Apartenența la Tratatul 
de la Varșovia nu numai că 
nu pune în discuție suvera
nitatea țărilor membre, că nu 
„limitează" în vreun fel sau 
altul independența lor de stat, 
ci, dimpotrivă, așa. după cum 
se prevede chiar în Tratat, 
este un mijloc de întărire a 
independenței și suveranității 
naționale a fiecărui stat. (A- 
plauze îndelungate).

Acționînd în spiritul unei 
înalte răspunderi față de cu
ceririle revoluționare ale po
porului, față de cauza socia
lismului, partidul și guvernul 
țării acordă o deosebită aten
ție întăririi forțelor noastre 
armate, înzestrării și pregăti
rii lor de luptă, pornind de la 
premisa că forțele țărilor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia se bazează pe forța și tă
ria fiecărei armate naționale, 
că răspunderea fiecărui stat 
este de a întări propriile sale 
armate. (Aplauze puternice), 
în același timp, România dez
voltă și va dezvolta și în viitor 
colaborarea militară cu celelal
te state participante la Trata
tul de la Varșovia, a- 
dueîndu-și contribuția la a- 
dîncirea prieteniei și colabo
rării de arme dintre țările 
noastre. Noi considerăm că o 
datorie sfîntă a comuniștilor 
este de a milita ca între forțele 

armate ale statelor socialiste 
să existe relații prietenești, 
pentru că numai pe această 
bază se va putea făuri colabo
rarea de luptă — dacă va fi 
nevoie. (Aplauze puternice).

în organizarea și dezvolta
rea colaborării dintre țările 
socialiste — atît pe linie eco
nomică și militară, cît și în 
alte domenii — considerăm 
necesar să avem permanent 
în vedere că sistemul socia
list mondial cuprinde în pre
zent 14 state și că, în cursul 
dezvoltării istorice, noi po
poare vor păși pe calea orîndu
irii noi socialiste. Colaborarea 
trebuie orientată, de aceea, nu 
spre constituirea unor gru
puri izolate, care să-și atri
buie rolul de nucleu al siste
mului socialist, ci spre extin
derea continuă a legăturilor 
dintre toate țările sistemului 
mondial socialist. Asigurînd o 
largă și fructuoasă conlucrare 
tovărășească, în spiritul sti
mei, , încrederii, egalității în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității națio
nale, întrajutorării și avanta
jului reciproc, țările socialiste 
vor oferi un model înaintat de 
colaborare internațională, de- 
monstrînd superioritatea so
cialismului și în domeniul re
lațiilor dintre state și națiuni. 
Partidul comunist și poporul 
român nutresc convingerea 
că interesele supreme care 
leagă țările socialiste dea- - 
supra oricăror deosebiri de 
vederi — vor triumfa pînă 
la urmă, asigurînd întări
rea unității, perfecționarea 
relațiilor internaționaliste de 
tip nou, în cadrul sistemu
lui socialist. Refacerea și în
tărirea unității țărilor socia
liste este o cauză scumpă co
muniștilor români, oamenilor 
muncii, și nu vom precupeți 
nimic pentru a contribui la re
facerea acestei unități. (Aplau
ze). Știm că de unitatea țărilor 
socialiste depinde în mare 
măsură sporirea continuă a 
rolului și prestigiului în lume 
a socialismului, influența sa 
asupra dezvoltării sociale 
contemporane.

O caracteristică esențială a 
vieții internaționale în epoca 
noastră este lupta pentru cu
cerirea și consolidarea inde
pendenței naționale, pentru 
apărarea suveranității, dusă 
de ^popoarele care secole de-a 
rindul au fost strivite sub jugul 
asupririi coloniale. Această 
luptă exercită o influență pu
ternică asupra întregii evolu
ții a lumii contemporane. Po
porul român, care a dat jertfe 
grele pentru a scutura jugul 
asupririi străine, pentru a în
făptui unitatea statală, spri
jină din toate puterile cauza 
acestor popoare, își manifestă 
solidaritatea deplină cu lupta 
lor dreaptă, cu eforturile lor 
pentru înaintarea cît mai ra
pidă pe drumul progresului și 
bunăstării. (Vii aplauze).

Călăuzindu-se de interesele 
supreme ale păcii, România 
promovează o politică activă 
de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza princi
piilor care capătă astăzi o tot 
mai mare adeziune pe arena 
politică mondială — ale ega
lității în drepturi și respectu
lui independenței naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. 
Niciodată, de-a lungul între
gii sale istorii, țara noastră nu 
a jucat un rol atît de activ în 
viața internațională, nu a a- 
vut legături atît de largi cu 
popoarele lumii, hu a partici
pat atît de intens la circuitul 
mondial de valori materiale 
și spirituale, la cauza progre
sului și civilizației. în prezent, 
România întreține relații di
plomatice cu 90 de țări și dez
voltă legături ecoqomice cu 
peste 100 de state. Această po
litică constructivă a țării noas
tre, activitatea largă desfășu
rată de partid și guvern pen
tru dezvoltarea contactelor in
ternaționale, se bucură de o 
bună apreciere în opinia pu
blică mondială, au adus și aduc 
poporului român nenumărați 
prieteni pe toate meridianele 
globului. (Aplauze). Dorim să 
afirmăm și cu acest prilej că 
România este hotărîtă să pro
moveze și în viitor o intensă 

politică de pace și colaborare, 
să dezvolte larg relațiile cu 
toate statele, să militeze neo
bosit pentru destindere, pen
tru încredere și prietenie in
tre toate popoarele lumii. 
(Aplauze puternice).

Viața arată că una din ce
rințele imperioase ale epocii 
noastre, de înfăptuirea căreia 
depind înseninarea orizontu
lui internațional, preîntâmpi
narea unui nou război mon
dial, este respectarea fermă 
de către toate statele a drep
tului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, de a a- 
lege calea dezvoltării sociale 
și politice care corespunde 
voinței și aspirațiilor sale. 
Răspunderea pentru apărarea 
normelor dreptului interna
țional, pentru instaurarea u- 
nor relații sănătoase în lume, 
revine în egală măsură tutu
ror popoarelor, tuturor țărilor, 
mari sau mici. Considerăm, de 
asemenea, că în mobilizarea 
opiniei publice împotriva ori
cărei încălcări a principiilor 
internaționale un rol impor
tant are Organizația Națiuni
lor Unite. Apartenența unei 
țări la un bloc militar nu în
seamnă ieșirea ei de sub nor
mele legalității internaționale 
sau absolvirea ei de răspunde
re în fața comunității popoa
relor lumii. (Aplauze puter
nice). Organizația Națiunilor 
Unite trebuie să-și aducă con
tribuția la respectarea de că
tre toate statele a principiilor 
fundamentale înscrise în 
cartă, recunoscute de către ță
rile membre, la normalizarea 
relațiilor internaționale, la 
destindere și colaborare, la 
apărarea păcii și securității. 
(Vii aplauze).

România acordă o impor
tanță deosebită instaurării u- 
nor relații sănătoase între 
statele continentului european, 
care a intrat în istoria omeni
rii nu numai ca leagăn de ci
vilizație și progres, ci și ca 
punct de plecare al celor 
două războaie mondiale care 
au provocat atâtea’ distru
geri și suferințe pe planeta 
noastră. Considerăm că sar
cina fundamentală este a- 
cum de a împiedica for
țele reacționare, imperialis
te, elementele revanșarde, să 
reediteze încordarea care a 
domnit în anii trecuți în Eu
ropa. în această ordine de 
idei, nu putem să nu relevăm 
tendințele de intensificare a 
cursei înarmărilor, de men
ținere și întărire a blocului a- 
gresiv N.A.T.O., care s-au ma
nifestat și cu prilejul recen
tei sesiuni a acestuia. Con
vinși că principiile înscrise în 
Declarația de la București a 
țărilor socialiste din 1966 își 
păstrează deplina actualitate, 
noi considerăm că drumul 
spre pace, securitate și destin
dere nu este drumul consoli
dării blocurilor militare, ci a- 
cela al desființării lor, al așe
zării relațiilor dintre state pe 
baze sănătoase, de colaborare 
și încredere reciprocă. Este 
necesar să se facă noi pași 
înainte pe calea colaborării e- 
conomice, politice, tehnice și 
științifice, a contactelor, a tra
tativelor politice, a destinderii
— aceasta o cer interesele tu
turor popoarelor de pe conti
nentul nostru, cauza păcii în 
întreaga lume. (Aplauze).

în această direcție, o deo
sebită însemnătate are recu
noașterea celor două state ger
mane — Republicii Democrată 
Germană, stat socialist, și Re
publica Federală a Germaniei
— crearea condițiilor ca aces
tea să poată participa cu 
drepturi egale la viața politică 
a continentului, recunoașterea 
inviolabilității actualelor fron
tiere statale, inclusiv a fron
tierei Oder-Neisse, precum și 
a celorlalte schimbări surve
nite în Europa ca urmare a 
celui de-al doilea război mon
dial. Crearea securității în 
Europa ar întări încrederea 
între popoarele acestui conti
nent atît de greu încercat și 
ar exercita o influență bine
făcătoare asupra întregului 
climat politic internațional.

Un rol deosebit de pozitiv 
în destinderea politică pe p}an

(Continuare în pag. a IV-a) ■
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TELEGRA E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Președintele Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste din Republica Socialistă România, a primit din 
partea prof. dr. ERICH CORRENS, Președintele Consiliului 
Național al Frontului Național al Germaniei Democrate, o 
telegramă in care se spune :

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.

mondial l-ar avea stingerea 
focarelor de tensiune și con- 
L.:z existente azi în diferite 
colțuri ale lumii și, în primul 
rind. încetarea războiului a- 
gresiv dus de Statele Unite 
împotriva poporului vietna
mez. încetarea bombardamen- 
:eior americane asupra Repu
blicii Democrate Vietnam, act 
salutat de opinia publică din 
țara noastră, ca și de întreaga 
omenire progresistă, trebuie 
urmat acum — pe baza trata- > 
tivelor între părți, la care să 
participe și Frontul Eliberării 
Naționale din Vietnamul de 
sud — de încetarea ori
căror operațiuni militare 
ale intervenționiștilor în Viet
nam. de retragerea trupelor 
străine de pe pămîntul Viet
namului. Solidar cu bravul 
popor vietnamez, căruia i-a 
acordat și-i acordă întregul 
său sprijin internaționalist, 
poporul român consideră că 
singura modalitate de instau
rare a păcii în această parte a 
lumii este ca Vietnamul să fie 
lăsat să-șî rezolve problemele 
fără nici un amestec dm a- 
fară. (Arteiae pterarri.

as^epra
fin a-

ceasta parte a lumii, cît și 
asupra păcii generale. Este e- 
vident că statuarea cuceririlor 
militare și zăngănitul armelor 
nu pot soluționa criza din 
Orientul Apropiat; calea ins
taurării păcii în această regi
une o constituie retragerea 
trupelor israeliene din terito
riile ocupate, rezolvarea, pe 
calea tratativelor, a tuturor 
problemelor care frămîntă a- 
ceste popoare, recunoașterea 
dreptului fiecărui stat la exis
tența de sine stătătoare. Din 
menținerea stării de belige- 
ranță nu pot cîștiga nimic nici 
poporul israelian, nici popoa
rele arabe, care au nevoie să 
se consacre, într-o atmosferă 
de securitate și liniște, efortu
rilor pentru progresul lor e- 
conomic și social ; din aceasta 
cîștigă numai cercurile impe
rialiste, interesate să dezbine 
popoarele, să le manevreze 
pentru a-și satisface intere
sele lor de dominație.

Interesele fundamentale ale 
omenirii cer ca forțele înain
tate. țările socialiste, clasa 
muncitoare internațională, 
mișcarea comunistă, tinerele 
state mdependente, popoarele 
care se ridică pentru scutura
rea jugului colonial, cercurile 
irgi democratice să acționeze 

_m:e pentru a impune pacea 
in lume. Partidul și guvernul 
r.ostru, întregul popor român 
se angajează să militeze cu 
toată energia pentru a-și în-

deplini cu cinste rolul de de
tașament activ în lupta pentru 
cauza socialismului, progresu
lui și păcii între popoare. 
(Aplauze îndelung repetate).

Stimați tovarăși,

te.

Aniversarea semicentenaru
lui Unirii Transilvaniei cu 
România evocă una din cele 
mai glorioase pagini din is
toria noastră națională, pune 
în evidență o 
cită dobîndită 
mân, în condiții grele, pe dru
mul afirmării sale ca națiune 
de sine .'stătătoare. Trecerea în 
revistă a acestei jumătăți de 
secol din existența patriei — 
perioadă jalonată de nume
roase bătălii și jertfe ale for
țelor înaintate ale națiunii 
noastre — reliefează cu pu
tere inepuizabila energie re
voluționară a poporului român, 
capacitatea sa de a asigura 
progresul material și spiritual 
al țării. (Vii aplauze). La acea
stă aniversare, toți cetățenii, 
indiferent de naționalitate, 
trăiesc un sentiment de legi
timă satisfacție și mîndrie 
patriotică pentru marile suc
cese dobîndite în anii cei mai 
luminoși din Istoria 
— anii construcției 
La semicentenarul 
sale ca stat unitar, 
se înfățișează ca o țară înflo
ritoare, liberă și independentă.

victorie strălu- 
de poporul ro-

României 
socialiste, 
existenței 
România

ca o națiune socialistă 
mică, în plină afirmare 
tențelor sale creatoare, 
frunte cu călăuza sa încer- 
cată, Partidul Comunist Ro- @ 
mân, poporul își înzecește for
țele pentru realizarea progra- 
mului măreț al desăvîrșirii V 
construcției socialismului, pen
tru făurirea viitorului luminos 
la care au visat și pentru care W 
au luptat și s-au jertfit atîtea 
generații, cei mai înaintați fii a 
ai poporului nostru. (Aplauze “ 
puternice).

în acest moment solemn, £ 
permiteți-mi să adresez între- w 
gului nostru popor, celui care 
de-a lungul veacurilor a ținu: £ 
nestinsă flacăra luptei pentru w 
libertate și neatîrnare. care 
a făcut să triumfe pe pămîn- 0 
tul românesc cea mai înain
tată și dreaptă orînduire, fău- 
ritorului tuturor valorilor ma- 0 
teriale 
urarea 
izbînzi 
partid 
socialismului 
munismului
(Aplauze puternice, 
repetate. Se aud ura-e -i eva- 
ții. întreaga asistență face o 0 
entuziastă manifestare de dra
goste fierbinte si devotament £ 
pentru Partidul Comunist Ro
mân în frunte cu Comitetul 
său Centrat pentru patria noa- " 
stră iubită — Republica Socia
listă Romlr 0

dina-
a po- 

în

și spirituale ale patrie 
de noi și tot mai mari 
pe calea
— calea 

Și 
în

arătatâ de 
desăvirșir-.i 

făuririi co-
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ȘEDINȚA JUBILIARĂ

A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I) 

general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

In repetate rînduri, deputății 
Marii Adunări Naționale și 
invitații la ședința jubiliară au 
subliniat expunerea cu vii și

însuflețite 
minute în , , , 
ovaționat îndelung pentru pa
tria noastră, România socialis
tă, pentru Partidul Comunist 
Român, continuatorul și ' în
făptuitorul tuturor năzuințelor 
sfinte ale poporului nostru, de 
libertate și independență, de 
dreptate socială, pentru con
ducătorii săi.

aplauze. La sfîrșit, 
șir, participanții au

CUVÎNTUL DE ÎNCHEIERE

ROSTIT DE TOVARĂȘUL

ȘTEFAN VOITEC

C i prilejul constituirii Frontului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România și alegerii dv. ca președinte 
al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, per- 

să vă transmit, în numele Consiliului Național al 
Fi > / :i Național al Germaniei Democrate și al meu perso
na.. -:n cordial salut și cele mai calde felicitări. Noi sîntem 
conv . ă constituirea Frontului Unității Socialiste repre- 
7in:ă un important eveniment politic în viața socială a țării 
dv. < asigură o participare mai largă a întregului popor 
român la desăvîrșirea construcției socialiste. în speranța că 
in-re cele două mișcări populare din țările noastre' se va 

a o bună colaborare, vă urăm noi succese'dumnea- 
■ li tră, domnule președinte, Consiliului Națiopal al Fron- 
.:l..i Unității Socialiste și tuturor oamenilor muncii din 

România.

Președintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a primit din partea președintelui Italiei, GIUSEPPE SARA- 
GAT, o telegramă de răspuns în legătură cu calamitățile 
provocate de inundațiile din nordul Italiei în care se spune:

„în numele meu și al poporului italian, vă rog, excelență, 
să primiți expresia celor mai vii sentimente de gratitudine 
pentru solidaritatea manifestată cu ocazia calamităților care 
au lovit Italia44.

CONSFĂTUIREA ANUALĂ
A DELEGAȚIILOR ARMATELOR

STATELOR PARTICIPANTE
TRATATUL

S-A
DE LA VARȘOVIA

ÎNCHEIAT
Potrivit planului Comanda

mentului Unificat, în perioada 
26—29 noiembrie 1968,/în ora
șul București s-a desfășurat 
consfătuirea cadrelor de con
ducere ale armatelor statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia. Consfătuirea a fost 
condusă de Comandantul Su
prem al Forțelor Armate U- 
nite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
mareșalul Uniunii Sovietice 
I. I. Iaknbovski.

La consfătuire au fost anali-

zate probleme actuale care 
privesc desfășurarea pregăti
rii de luptă a trupelor și în
tărirea continuă a capacității 
de apărare a țărilor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia.

Participanții la consfătuire 
au vizitat unități și instituții 
militare de învățămînt și au 
asistat la aplicațiile și exerci
țiile demonstrative prezentate 
de diferite arme ale Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România.

Deschiderea unor expoziții

Vineri după-amiază, tova
rășul Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit 
pe tovarășul Bernie Taft, 
membru al Comitetului Exe
cutiv Național al Partidului 
Comunist din Australia.

A participat tov. Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la £.C. al P.C.R.

în cadrul întîlnirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, 
s-a realizat un schimb de pă
reri cu privire la unele pro
bleme ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
și la dezvoltarea în continua
re a relațiilor frățești dintre 
Partidul 
Partidul 
tralia.

Comunist Român ți 
Comunist din Aus-

PRIMIRE LA CONSILIUL ECONOMIC
Președintele Consiliului E- 

conomic, Manea Mănescu, a 
primit vineri după-amiază pe 
Jean Chapelle, director gene
ral al relațiilor externe din 
Ministerul Economiei și Finan
țelor al Franței, care se află în 
țara noastră în fruntea unei 
delegații de experți francezi 
în problemele de cooperare e- 
conomică, științifică și tehnică.

La primire, care a decurs

într-o atmosferă cordială, au 
participat Florea Dumitrescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Economic, și Grigore Bărgăoa- 
nu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică ți teh
nică.

A fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Fran
ței la București, Bernard De- 
jean de la Batie.

Rostind un cuvînt de înche
iere a ședinței jubiliare, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voi- 
tec a spus : Amintirea înălță
toarelor clipe trăite aici, întru 
solemna evocare a Unirii 
Transilvaniei cu România, a 
făuririi statului unitar român, 
va dăinui în inimile noastie 
nu numai ca o caldă, adîncă 
cinstire a unui eveniment glo
rios din istoria patriei, dar și 
ca un înaemn pururea viu la 
slujirea devotată a idealurilor 
nobile care însuflețesc poporul 
nostru, entuziast și neobosit 
constructor al României so
cialiste.

Cu viu interes și emoție, am 
ascultat cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care, în 
lumina dezvoltării contempo
rane a României, a reliefat cu 
putere semnificația ecenim^n-

telor de acum o jumătate de 
veac și a făcut o amplă și 
profundă analiză a politicii 
interne și internaționale a 
Partidului Comunist Român. 
Actul istoric proclamat în 
urmă cu 50 de ani de Aduna
rea Națională de la Alba lu- 
lia, este expresia unității de 
voință a întregului popor, a 
muncitorilor, țăranilor și căr
turarilor în jurul ideii înfăp
tuirii statului român unitar, in
dependent și suveran. La fău
rirea acestui act măreț un rol 
activ, hotărîtor, l-a avut clasa 
muncitoare, mișcarea muncito
rească, socialiștii din ținutul 
românesc de peste Carpați. 
Purtătorii de cuvînt ai munci
torimii, exponenții ei socialiști 
au subliniat la Alba Iulia nu 
numai adeziunea solemnă, to
tală și înflăcărată a maselor 
muncitoare la actul unirii care

se săcirșea, dar au expus tot
odată un program precix, me
nii să stea la temelia statului 
național român, să asigure de
pline drepturi și libertăți de
mocratice, să ducă la ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a vie
ții întregului popor 
de la orașe și sate, fără deose
bire de naționalitate. Se con
firma astfel câ numai dose 
muncitoare putea primi mi
siunea istorică să îmbine lupta 
pentru dezrobirea națională cu 
lupta pentru dezrobirea so
cială.

Mîndru de glorioasele lui 
tradiții, mîndru de puterea lu: 
de acum de a-și fi înfăpturt 
năzuințele dintotdeauna, po
porul nostru evocă unirea de 
la înălțimea cuceririlor re-.- -. i- 
ționare ale socialismului, pri
vind cu încredere și hotârire 
spre xările luminoase ce i se 
deschid. Politica marxist-leni- 
nistă a partidului, susținută «- 
nanim și înfăptuită cu abne
gație unește într-un singur 
gînd și o singură voință pe 
toți fiii patriei noastre socialis
te. Dragostea față de partid, 
încrederea nețărmurită în fide
litatea lui față de interesele 
națiunii noastre socialiste, ale 
cauzei păcii și socialismului în 
lume, înmănunchiază simțiri
le întregului popor într-un nă
valnic șuvoi de energie crea
toare. Unirea în cuget și în 
simțiri, înfăptuită astăzi pe 
noua treaptă a dezvoltării sale 
sociale, sudează granitic, mai 
puternic ca oricînd, poporul 
nostru în jurul partidului său 
comunist, a Comitetului Cen
tral, a secretarului său general,

Nicolae Ceaușescu.
ApaluzeL
.te cinstit dragi și stimați 

.'J . ■ de la 1 decem
brie 1918 cu sentimentul însu- 
ilețttoe al unității poporului, 
«notița tuturor celor ce mun
cesc in țara noastră, indiferent 
ce naționalitate, pentru reali
zarea țdarilor comune, pen
tru desăvîrșirea construcției o- 
rinduirii socialiste. Asemenea 
unui arc imens pornit din tre- 
cut ți aruncat punte peste 
rrcrrti, evocarea unirii a dat 
prilej gindurilor noastre să 
scruteze încă o dată perspec- 
ttva grandioasă a epocii pe ca
re o trăim. Înțelegerea acestei 
perspective izvorîtă din pro
gramul stabilit de Congresul 

IX-lea, de Conferința Na- 
•::aiă a partidului și oglindi

tă in întreaga activitate a sta
tului nostru, se vădește în tot 
ceea ce înfăptuim, în tot ce 
ne propunem să creăm pen
tru om, pentru afirmarea și 
realizarea sa plenară. Acesta 
este simțămîntul înălțător sub 
semnul căruia trecutul de 
luptă și prezentul ne înarmea
ză strădania de azi și cea de 
miine. Cu aceste gînduri, cu 
încrederea nețărmurită în tri
umful deplin al marii noas
tre cauze, cauza Partidului 
Comunist Român, declar în
chisă Ședința jubiliară a Marii 
Adunăd Naționale.

★
Lucrările ședinței jubiliare a 

Marii Adunări Naționale con
sacrate semicentenarului Uni
rii Transilvaniei cu România, 
au fost transmise în direct de 
posturile noastre de radio și 
televiziune.

în cadrul manifestărilor^ con
sacrate semicentenarului uni
rii Transilvaniei cu România, 
Muz.eul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România a organizat o expo
ziție documentară care ilus
trează evoluția ideii de u- 
nitate națională și lupta 
poporului român pentru rea
lizarea acestei nobile aspi- 

dfe rații.
Exponatele oglindesc proce

sul de naștere * a poporului 
român, formarea statelor feu- 
dale românești de sine stătă
toare, reliefează conștiința 0 unității de neam și de limbă 
a tuturor românilor de pe 
ambele versante ale Carpați- 0 lor, aspirația lor spre unifi
carea statală, înfăptuită pen
tru prima oară sub voevodul 

• Mihai Viteazul. Documente 
originale ale vremii amintesc 
cele mai semnificative mo
mente din lupta de eliberare 
socială și națională a poporu
lui nostru, culminînd cu ac
tul istoric al unirii Transil
vaniei cu România înfăptuită 
îp urmă cu 

® ani>
Expoziția este 

sălile Muzeului 0 Kiseleff nr. 3

„Pagini de artă închinate 0 Transilvaniei44 se intitulează 
expoziția organizată în sălile 
Muzeului de Artă al Repu- 0 blîcii Socialiste România, al 
cărei vernisaj a avut loc vi
neri la amiază, cu participarea 
unor reprezentanți ai vieții 
noastre culturale. .

Dedicată semicentenarului 0 unirii Transilvaniei cu Româ-

O

cincizeci de

deschisă în 
din Șoseaua

nia, expoziția oglindește, prin 
operele pe care le cuprinde, 
rădăcinile comune ale artei 
transilvănene cu cele ale artei 
din Țara Românească și Mol
dova. Creația artistică din 
Transilvania în epoca feudală 
este ilustrată în expoziție prin 
valoroase manuscrise cu mi
niaturi, ferecături de cărți, și 
diferite obiecte de argintărie 
datorate unor vestiți meșteri, 
dovedind^ legăturile sale puter- 
niqe cu arta populară, tradi
ționala, precum și cu arta din 
cealaltă parte a Carpaților. 
Multe lucrări de pictură, sculp
tură și grafică, aparținînd ar
tiștilor din secolele XIX și XX, 
redau momente importante din 
lupta poporului nostru pentru 
cucerirea și consolidarea u- 
nității naționale. Astfel, în 
portrete ale luptătorilor re
voluționari din 1848, în ale
gorii și compoziții — pagini 
remarcabile ale picturii noas
tre istorice — artiști din se
colul trecut au realizat emo
ționante documente artistice 
străbătute de sensuri și vibra
ții patriotice. Alte lucrări pre
zintă oameni și locuri din pei
sajul transilvănean, filtrate 
prin sensibilitatea artiștilor 
secolului XX originari din 
aceste părți sau din alte regi
uni ale țării, într-o diversi
tate de stiluri și viziuni.

Expoziția, rodul muncii unui 
colectiv al Muzeului de Artă 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care a cercetat în acest 
scop diferite colecții muzeale 
și particulare, cuprinde și lu
crări intrate de curînd în 
circuitul de valori artistice în 
urma restaurării lor în ateli
erul special al Muzeului.

( Agerpres)

Vineri au continuat în întreaga 0 țară manifestările consacrate 
semicentenarului unirii Transil
vaniei cu România. La București, 0 cabinetul de partid al Comite
tului municipal al P.C.R. a or- 
ganizat un simpozion cu tema 0 „Unirea Transilvaniei cu Româ
nia — măreț eveniment din is- 
toria patriei". Despre semnifica- 0 ția acestui act istoric au vorbit 

• prof. univ. Vasile Maciu, mem
bru corespondent al Academiei, 
conf. dr. Victor Axenciuc, se
cretar științific al Academiei de 
științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" și lector univ. Ion 
Ardeleanu, director adjunct al 
Muzeului de istorie a partidului

comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia.

La Ministerul Muncii a vorbit 
despre semnificația acestui e- 
veniment dr. Augustin Deac, di
rector adjunct al Institutului de 
studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Simpozioane consacrate semi
centenarului unirii Transilvaniei 
cu România au avut loc și la 
Casa de cultură a sectorului 3, 
la Clubul IPROCHIM, iar la clu
burile întreprinderilor ADESGO, 
Țesătoriile Reunite, liceele nr. 10 
și 11, căminele culturale din co-

Vineri după-amiază, la Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
a fost semnat un acord de co
laborare economică, indus
trială și tehnică între Româ
nia și Norvegia.

Documentul a fost 6emnat 
din partea română de către 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, iar din 
partea norvegiană de Sverre 
Walter Rostoft, ministrul in
dustriei.

La semnare au fost de față 
membri ai conducerii Minis
terului Comerțului Exterior, 
ambasadorul Norvegiei la 
București, Egil Ulstein, pre
cum și consilieri și experți 
români și norvegieni.

★

Seara, ministrul Sverre 
Walter Rostoft a oferit o re
cepție în saloanele Hotelului 
„Athenee Palace44.

★

în ultimele zile, ministrul 
industriei al Norvegiei, Sver
re Walter Rostoft, însoțit de 
consilieri și experți, a făcut o 
călătorie prin țară, 
norvegieni au vizitat 
rul navaj din Galați 
nele de tractoare din

Delegația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de loan Cotoț, secretar 
al Consiliului Central, care, în 
perioada 17—27 noiembrie, a 
făcut o vizită în Japonia, la 
invitația Consiliului General al 
Sindicatelor din această țară 
(S.O.H.Y.O.), • s-a înapoiat vi
neri seara în Capitală#

Oaspeții
Șantie- 
și Uzi- 
Brașov.

Vineri la amiază s-a înche
iat simpozionul intitulat „En- 
zime și izoenzime în patolo
gie44, care s-a desfășurat — 
sub auspiciile Academiei,V*- 
la Institutul de medicină 'in
ternă „N. Gh. Lupu44 din Bu
curești.

în cadrul acestei reuniuni 
științifice la care, alături de 
specialiști români, au parti
cipat biochimiști, medici, fi- 
ziologi. biologi și microbiologi 
din Anglia, Bulgaria, Franța, 
R. D. Germană, Italia, Polo
nia, Statele Unite ale Ame
rică și Ungaria, au fost pre
zentate progresele realizate în 
domeniul patogeniei. diagnos
ticului enzimatic 
matic și terapiei

și izoenzi- 
enzimatice. '

în zilele de 28 
iembrie, la Bacău 
șurat lucrările consfătuirii — 
„Planificarea, programarea și 
evidența tehnico-operativă pe 
șantierele de construcții44. 
Consfătuirea a fost organizată 
de Comitetul de Stat p^tru 
Construcții,
Sistematizare, în 
cu trustul 
localitate, 
specialiști 
nizații de
proiectare din întreaga țară.

și 29 no- 
s-au desfă-

Arhitectură și 
colaborară 

de construcții din 
Au fost prezenți 
de la diferite orga- 
construcții și da

munele Mogoșoaia, Otopeni, Vo
luntari și Cheajna, au fost pre
zentate expuneri pe aceeași 
temă. Comitetul pentru Cultură 
și Artă al municipiului București, 
în colaborare cu Casa Centrală 
a Armatei a organizat, vineri 
seara, în sala de spectacole a 
C.C.A., recitalul poetic „Carmen 
Transilvaniae“.

După cuvîntul academicianului 
Mihai Beniuc, cunoscuți 
actori bucureșteni au 
versuri închinate unirii 
triei.

A urmat un program 
susținut de soliștii și orchestra 
de muzică populară a Radiotel6- 
viziunii.

Prof. dr. docent lancu

Gonțea a primit premiul 
„Maurei" și titlul de laureat

poeti și 
recitat 

și pa-

muzical

al Academiei Naționale 
de Medicină din Franța

La Tg. Mureș a avut loc o se
siune, în cadrul căreia au fost 
prezentate 11 comunicări știin
țifice legate de istoricul eveni
ment. Un deosebit interes au 
suscitat comunicările „Perma
nența ideii de origine și unitate 
a poporului român pe Valea Mu
reșului", „Istoriografia româ
nească despre unirea Transilva
niei cu România", „Atitudinea 
intelectualilor progresiști 
ghiari față de lupta 
român pentru drepturi 
și sociale".

ma- 
poporului 
naționale

într-o interesantă expunere, 
ținută vineri seară în sala mare 
a Palatului culturii din Cluj, 
prof. Ion Bota a evocat figuri
le unor luptători clujeni pentru 
făurirea și desăvîrșirea unității 
de stat a României.

Tot la Cluj, pe dealul Cctă- 
țuia, a fost dezvelită o placă co
memorativă în memoria lui Ște- 
phan Ludwig Rotii, militant de 
seamă pentru drepturile sociale 
și naționale ale poporului român.

expunere,

(Agerpres)

Omagiul
Acum cîteva zile, o adunare 

comemorativă la Liceul „Dr. 
Retru Groza" din Capitală 
mi-a inspirat cîteva rînduri de 
prețuire pentru o frumoasă 
pildă patriotică. O clasă de 
viitori matematicieni (XI-A) 
și dirigintele ei, profesorul de 
matematică Ion Mitrache au 
ținut să-și aducă prinos oma
giul lor sincer în cadriil unei 
ore festive de dirigenție. Au 
fost invitate toate cadrele di
dactice ale școlii, precum și 
doi oaspeți de onoare : profe
sorul universitar Dumitru 
Almaș și actorul Ludovic 
Antal.

Academia Națională de Medi
cină din Franța a decernat prof, 
dr. docent lancu Gonțea, șeful 
catedrei de alimentație a Insti
tutului de medicină și farmacia 
și al secției de alimentație a In
stitutului de igienă din Bucu
rești. premiul ..Maurer și titlul 
de laureat al acestui înalt for 
științific. După cum se știe, pro
fesorul Gonțea, în urma unor
ample cercetări, a introdus in 
știința medicală conceptul de 
substanțe antinutritive naturale. 
Împreună cu colaboratoarea sa, 
conf. univ. Paraschiva Șuțescu, a 
publicat monografia „Substanțe 
antinutritice naturale în alimen
te și furaje", prima în acest do
meniu apărută în lume care, prin 
originalitatea teoretică 
nutul său practic, a 
mare interes științific, 
dusă în diverse limbi, 
profesorului Gonțea și 
boratorilor săi, care au fost fo
losite între altele și de profeso
rul Barnard în alimentația bolna
vilor cărord li s-a transplantat o 
nouă inimă, au contribuit la 
creșterea prestigiului școlii româ
nești de alimentație, a cărei ac
tivitate a devenit în ultimii ani 
bine cunoscută în 
cală mondială.

elevilor

și conți- 
trezit un 
fiind tra-
Lucrările 
ale cola-

lumea inedi-

(Ager preș)

In prima parte
luat cuvîntul cîțiva elevi care 
au privit actul de la l Decem
brie prin prisma diferitelor 
sale aspecte (politic, economic, 
ideologic, cultural). Un reușit 
fotomontaj evoca evenimente
le istorice care au precedat și 
grăbit memorabila adunare de 
la Alba. S-au făcut lecturi 
din Russo, Bălcescu, Goga.

Scriitorul Dumitru Almaș a 
evocat personaje din literatura 
noastră, precum și cîteva a- 
mintiri personale. Apoi, elevii 
au citit din lucrările lor pe a- 
ceastă temă.

a orei au

O. U.
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A Reflectorul ar fi 
pamfletul telegenic, 
servit rar ce-i drept, 
cu o mască politi
coasă, în cuvinte cît 
se poate de urbane, 
dar de un efect nu 
mai puțin sguduitor.

Ce ni se propune 
pe scurt ? Să stăm 
în fotoliu și să pri
vim cu mirare, cu 
indignare cum ba
nul public este risi
pit cu seninătatea 
cea mai deplină de 
către năimiți și rău 
intenționați, ori
proști sadea, să nu 
se supere nimenea, 
cuvîntul e lat, dar 
cinstit.

La Constanța s-an 
construit clădiri
pentru strîngerea 
de rațe șl gîște în 
vederea industriali
zării cărnii de pasă
re. S-au ridicat com
binate în vederea 
prelucrării acestor 
produse, numai un 
simplu lucru nu s-a 
prevăzut : de unde 
vor fi aduse acele 
rațe și gîște. Oame

nii așteaptă cu de
getul în nas ca o 
migrație neaștepta
tă să le facă să ca
dă exact în ogradă 
ca în basmele nor
dice. Ei bine, rațele 
și gîștele, nici măcar 
cele sălbatice, se 
încăpățînează să ră- 
mînă la locul lor

murilor de acces, ca 
pretutindeni, vedeți, 
treaba asta cu veni
tul acasă e o ches
tiune prea minoră 
ca să mai preocu
pe pe cineva. Ajun
gă fiecare cum poa
te în apartament, 
cu barca, cu albia 
de rufe, prin salt la

REFLECTOR
EUGEN

în ogrăzi sau în 
bălți și tovarășii 
tot așteptînd, ce s-au 
gîndit ? Ia să bage 
ei în locul rațelor și 
gîștelor niscai oi și 
miei și berbeci. To
tul este de un idi
lism ce-ti înghiață 
sîngele în vine.

La Deva s-au ridi
cat cîteva blocuri 
noi, s-au investit 
deci bani grei. To
tul merge bine pînă 
la construirea dru-

BARBU
prăjină. ori prin 
parașutare. Pe con
structor nu-1 inte
resează nimic alt
ceva decit faptul că 
a terminat etajele, 
acoperișul și restul-

La Palas s-a cum
părat o instalație de 
stingere automată 
a incendiilor in va
loare de un mi lien 
și jumătate, baai 
grei ; totul e minu
nat. totul merge uus 
automatic, nici mă

car nu trebuie să ri
dici un deget ca ne
norocirea să fie o- 
prită. S-a neglijat 
un amănunt de ni
mic : aducerea apei 
în cantitățile nece
sare. Un fleac, ai 
zice, dar tocmai flea
cul esențial. Să nu-i 
iei pe tovarășei! ăș
tia și să le faci 
ceva ?

Tot la Constanța, 
bate-o-ar s-o bată de 
Constanță. într-o 
magazie zac furni
re de mahon într-o 
neglijentă scanda
loasă. Reflectorul 
araU produsul ue- 
păsării : niscai ani
male anudilwviene, 
niscai cămile de 
lemn, ceva torturat 
si jignitor la privi
re. te apucă revolta, 
groaza și ce vrei, la
olaltă.

le eoeuausre. spi- 
eherul sa ride poli
tico*. spune cuvinte

Nu. domnilor, să 
vină mai bine pro
curorul ! Pe țcnftenJ Rafinăriei dm

Foto: O. PLEC AN

L/NGÂ PODUL GRAND SE
î REDESCHIDE CUTIA CU ILUZII

Giuleștiul are acum unul din 
cele mai moderne teatre din 
țară: cu o sală elegantă și 
încăpătoare, beneficiind de o 
vizi ate și de o acustică
per i; cu o scenă imen
să, prbvăzută cu turnantă și 
cu instalații de manevrare ra
pidă a decorurilor (printre altele, 
întiegul decor se poate ridica la 
pod în cîteva secunde, prin sim
pla apăsare a două butoane); cu 
o orgă de lumini — adevărată 
minune a tehnicii pentru ochii 
noștri neinițiați — care îngăduie 
pregătirea simultană a luminilor 
pentru 12 acte sau tablouri ; cu 
ateliere ultraperfecționate ; cu o 
mică sală-studio, de cîteva zeci 
de locuri, în care vor avea loc 
spectacole experimentale într-un 
spațiu dispus, după dorință, la 
una din extremități sau chiar în 
mijlocul sălii ; cu un foaier lu
minos, care va găzdui expoziții 
de artă plastică (cea inaugurala 
va fi dedicată sculpturii lui 
Gh. Apostu); cu un cafe-bar în 
care tensiunea spirituală a publi
cului va fi întreținută și în afara 
orelor de spectacol, prin întîlniri 
cu actoJi ș‘ 
artiști r>si

— Worii

brie 1946, ziua celei dîntîî pre
miere. Teatrul se ivea atunci ca 
o necesitate decurgînd din tra
dițiile culturale ale muncitori! 
feroviari din cartier. In 22 de ani, 
au avut loc la noi peste 100 de 
premiere, din care jumătate cu 
piese din dramaturga ongmaiL 
Aici au debutat câțiva drama
turgi care au cucerit o mer.LKi 
notorietate ; aici s-au rehxat.
tru prima oari dapă 23 AagMt, 
piesele lui G. XL Zaaafirescw. 
Mircea ȘteânescB, Todor Mor- 
tescu. Victor Efearu; tot aăa 
au avut primele lor succese »- 
meroși actori, reeizori și pictori 
scenografi: Marza Anzhefesm. 
Horea Popescu. Lucsm G.iirches- 
cu. Mariana Mibuî. Ștefan Bă
nică, Coste! Gbeorghra. Trxaa 
Dănceanu, Geta XTad. Sauda 
M ușatescu <i mulți ajțm Știai

la sport cb

<Je «ai

■a
>d

■

1 <fe

a M

« ea

me he

gBjde^că ce 1

a

ci iB

oacâ CB

es

SOLIDARI CU LUPTA POPORULUI VIETNAMEZ!
Mitingul de la Casa de cultură a studenților

Studenții români șl străini 
care-învață în Centrul universi
tar București și-au reafirmat so
lidaritatea fată de lupta cu
rajoasă a poporului vietnamez 
cu prilejul mitingului organi
zat vineri seara de Uniunea A- 
sociațiilor Studenților din Româ
nia, la Casa de cultură a studen
ților, în cadrul Săptămînii inter
naționale de solidaritate cu lupta 
poporului și studenților vietna
mezi.

La manifestare au fost pre- 
zenți, de asemenea, membri ai 
Ambasadei R. D. Vietnam și ai 
reprezentanței permanente în 
România a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud.

In numele tineretului univer
sitar român, Nicolae Irimie, se
cretar al U.A.S.R., a adus un 
fierbinte salut poporului și stu
denților din Vietnam, care des
fășoară o luptă dîrză, plină de 
sacrificii și eroism pentru liber
tate și independentă, împotriva 
agresorilor americani. încetarea 
necondiționată a bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam, a 
spus el, reprezintă consecința lo

gică a luptei eroice o poporului 
vietnamez din nordul și sudul 
țării, care într-o supremă acți
une și-a mobilizat forțele, resur
sele materiale și spirituale, pen
tru salvarea independenței și su
veranității sale. Alături de cele
lalte țări socialiste, a menționat 
vorbitorul în încheiere, tineretul 
universitar român și-a afirmat 
cu putere și în permanență soli
daritatea frățească și sprijinul 
multilateral față de poporul 
vietnamez. Condamnînd politica 
folosirii forței, a continuat a- 
cesta, a amestecului brutal în 
treburile interne ale Vietnamu
lui frățesc, România a acordat și 
acordă sprijin multilateral, eco
nomic, politic, militar și diplo
matic poporului vietnamez și 
susține neabătut dreptul său 
inalienabil de a-și orîndui viața 
în mod suveran, conform voinței 
și aspirațiilor sale.

Din partea studenților și doc
toranzilor vietnamezi, a luat cu
vîntul Nguyen Cang, care a ros
tit cuvinte de caldă mulțumire 
poporului și tineretului român 
pentru sprijinul acordat luptei 
drepte a poporului vietnamez. A

luat, de asemenea, cuvîntul stu
dentul Florian Popa, de la Insti
tutul dfe medicină și farmacie 
din București.

< în încheierea mitingului a fost 
adoptată o moțiune de solida. 
tate cu lupta poporului și stu
denților din Vietnam, în care sa 
spune, printre altele :

„Studenții români, împreună 
cu întregul popor, cer cu fermi
tate încetarea agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, retragerea tuturor 
forțelor militare americane și 
satelite din Vietnamul de sud, 
înlăturarea tuturor obstacolelor 
din calea reglementării politice 
a problemei vietnameze, în con
formitate cu aspirațiile legitime 
ale poporului vietnamez".

Asistenței i-au fost prezentate 
apoi filmele documentare româ
nești realizate în R. D. Vietnam 
„Copilărie furată" și „între 
două bombardamente".

★
Cu același prilej, în Incinta 

Casei de cultură a studenților a 
fost amenajată o expoziție fo
tografică, ilustrînd diferite as
pecte din lupta poporului și stu
denților vietnamezi.

• •••••

și poeți, cu muzicieni și 
^stici.
irim ca „noul Giulești- 

să devină un veritabil centru de 
cultură al cartierului, ne spune 
Elena Deleanu, directoarea tea
trului. Activitățile colaterale pe 

^care le preconizăm tind să facă 
' din spectatorii noștri prieteni ai 

teatrului, cărora sa le putem cu
noaște și preîntîmpină dorințele.

Interlocutoarea noastră, care la 
16 februarie — de Ziua ceferis
tului — va împlini 15 ani de 
cînd conduce destinele Teatrului 
Giulești, ne-a oferit apoi cîteva 

. date din trecutul teatrului, me
nite să demonstreze că la Giu
lești s-au pus, de-a lungul ani
lor, bazele unei reale și fertile 
tradiții de teatru muncitoresc.

— Actul de naștere al tea
trului poartă data de 26 oct om-

barcă :

J că. b

oe

în loc de cronică teatrală

înaintea tradiționalei întîlniri de rugbi România —Franța

Armele principale ale XV-lui nostru:

CURAJUL, ÎNCREDEREA

CALENDAR

100 de ani

de la naștere

O sută de ani de la naște
rea lui Ion Brezeanu — iată 
o cifră care îndeamnă la me
ditație. Căci îndelungata și 
glorioasa carieră a marelui 
actor (născut la Micșunești, 
în Bărăgan, la 1 decembrie 
1868, mort la 17 martie 1940) 
se confundă, pe coordonatele 
ei esențiale, cu anii de naș
tere și de strălucire ai tea
trului românesc modem, cu 
trăsăturile cele mai caracte
ristice și mai inimitabile ale 
acestuia. Reprezentant de 
frunte al pleiadei actoricești 
care a înnobilat scena ro
mânească la sfîrșitul secolu
lui trecut și în primele dece
nii ale secolului nostru, demn 
continuator al generației tea
trale precedente, care numă
rase personalități de talia lui 
Matei Millo sau Ștefan Iu
lian, Ion Brezeanu a slujit 
scena Teatrului Național din 
București vreme de peste 
cincizeci de ani, interpretînd 
două sute de roluri de toate 
facturile și realizînd creații 
de neuitat. Toată dramatur
gia națională, de la Facca, 
Alecsandri și Caragiale pînă 
la Delavrancea, Sorbul și 
Horia Furtună, toată marea 
literatură dramatică a lumii, 
de la Plaut, Shakespeare și 
Moliere pînă la Hugo și Ib
sen, i-au prilejuit marelui 
actor un șir neîntrerupt de 
succese prestigioase. Au ră-

mas vii în memoria posteri
tății Cetățeanul turmentat 
din Scrisoarea pierdută. Ion 
din Năpasta, Ciubăr din Des
pot Vodă, Șbilț din Patima 
roșie, Mogîrdici din trilogia 
lui Delavrancea. Harpagon 
din Avarul, Shylock din Ne
guțătorul din Veneția, Bufo
nul din Regele Lear și atîtea 
alte personaje cărora geniul 

.interpretului le-a insuflat 
viață și adevăr, înscriindu-le 
pentru totdeauna în istoria 
teatrului românesc.

Adept consecvent al unei 
arte scenice realiste, neîn
trecut în comedia de caracter 
dar deopotrivă de profund 
în investigațiile psihologice 
ale dramei modeme, Ion Bre
zeanu era, după cum l-a ca
racterizat marele său îndru
mător și admirator I.L.Cara- 
giale, „un extraordinar tem
perament, o natură dpsăvîr- 
șită de artist, unul din rarele 
fenomene care pun adînc 
marca lor pe o întreagă epo
că artistică". Iar celebrul so
cietar al Comediei Franceze, 
de Ferraudy, care-1 văzuse 
jucînd în Avarul, apreciindu-i 
„jocul natural și sobru, mi
mica expresivă, tragicul pro
fund impresionant", conchi
dea : „Aveți un mare come
dian, ce ar face cinste și pri
mei noastre scene : Ion Bre-

a tas nea» 

tisă <: îaaka idee filczofxă a 
piesei — aceea ci la teoieEa 
r.edre: creat: trebuie să zâdrm 
o parte din ferța noastră trecă
toare —, dar yi pentru că spec
tacolul va infirma, sper, cei petm 
două prejudecăți care ărculă. 
subteran, pe marginea teatrului 
marelui nostru poet. Prima: că 
piesele lui Biaga sînt depășite, 
anacronice. Dar o analiză cît de 
sumară a Siețterului Sfanole 
scoate la iveala contemporanei
tatea ardentă a ideii sale: de- 
voțiunea artistului față de actul 
său creator. A doua prejudecată, 
pornită, ca $i prima, din insufi
cientă cunoaștere, este că teatrul 
blagian ar fi ateatral. Revelația 
victoriei asupra acestei prejude
căți am avut-o chiar în repetiții, 
cînd am constatat că piesa se 
poate urmări cu un interes cap
tivant Eroul baladei 
poate sta alături de 
creatori ai omenirii.

în ce privește 
spectacolului, am căutat să evit 
atitudinea de respect încremenit, 
muzeistic, în fața textului, opinia 
— după părerea mea, falsă — că 
o piesă clasică este un text „com-

românești 
marii eroi

concepția

A’i dom m
« rpKr. «agr»; S»- 
dxx—k: .'«crusta: « A’Zt

ti J. L
prezewtet. ssorc-. joc so»- 
r« la sc-i .Caacw-
dra*. wad* m n-ex Doe 
Quixote de Yccs .'e—

ți c—. oot 
să inrrd-n. cxru fs-re—. de o- 
bteei. efnd. rpre ru-r—xie- 
reo isoasfrd. tocc-dșo de ta 
intrare ne-c ccerrizo:. ex
trem de politicos de altfe- 
că tn seara respecrird c-e 
loc premiera oficială, 
invitații de protocol*, că 
nu ne poate oferi decit, tn 
cel mai bun caz, dacă ®- 
vem noroc, un loc la bal
con, fi că am face mai bine 
să revenim duminică sea
ra, cind se va juca „cu bi
lete la casă". Am bănuit că 
amabila tovarășă se înșea
lă, căci, dacă ar fi fost cum 
spunea, o asemenea invita
ție, adresată ziarului, ar fi 
trebuit să se afle fi in bu
zunarul nostru. Dar cum 
pe lingă noi treceau diver
se persoane cu cartoane o- 
ficiale, ne-am convins nu-

-xxxeefx oi cei cere se in- 

ri la spectacol,
z.sr ți a o tntrebare: 
c -sd ce crderd Iți alc&u- 
ieec protocolul tocarății 
cere se ocuoă cu această 
eÂesrzvM .’a Studioul 
UUTJC-» din moment ce 

pe -eprezentanții pre
sei ? Și Național, ți
Tencm^ ăe Comedie, ți toa-
' . z

ăfB București, deți au 
mai ouțină nevoie de pu- 
tlscztaîe decit teatrul stu- 
zenz. or, fdnd oricum cu- 
vacxze ți frecventate, con- 
r^eră că a invita cronica
ra teatrali la premierele 
lor er.e mai mult decit o 
obUoație: un act tn pro
priul lor interes. Numai la 
. CasandroT se gîndețte alt
fel. O constatăm cu regret. 
Nm de alta, dar ca să afle 
ți studenții-actori din pri
cina cui eforturile lor nu 
au in paginile presei ecoul 
pe care-l merită. Și să nu 
mai dea vina pe cronicari.

s. a

La 1 decembrie prima noastră 
ve|MeaeDta<h'â de rugbi sasțme

e—taBotaana cu reprezentări*» 

zeCSerard — una
caa ofkxală — partida dssputin- 
dn-se ta cadrul .Cupă cațiuni- 
W.

Ouspetn vor deplasa ia Bocu- 
src tot cea ce are mai bun mg- 
HbI fracez la ora actuală, valori 
tadmdsaîe tadâentabile (NO
BLE. YaCHVILL ESFONDA
— DAUGA, CESIU — CAR.
FERE. W. SPANGHERO. DU- 
TIN — PUGET, PARIES — 
BONAL» MASO. RUIZ. SIL- 
LIERES — MAGOIS ansam- 
biate într-o echipă care anul 
acesta a efectuat un lung turneu 
la antipozi. Noua Zeeiandă — 
«pcă nu de nnk avînd chiar la 
ă acasâ, faimosul team al Re- 
pobbăi Sod-Africane. Susținind 
aceste docâ teste ale annlui îa 
compania a doua naționale re
cunoscute valoric pe plan mon
dial, francez a acumulat
noi te tactico-tehnice
mtegrindu-le armonios în jocul 
lor darie, de finețe ri eleganță, 
dar și spectacular, joc pe care 
vor încerca să-l etaleze și la not

Reprezentativei noastre, care 
va prezenta următorul XV în cea 
de a XVI-a confruntare : DINU, 
IORGULESCU, STOICA — 
TUȚUIANU, ȘERBAN — CIO
BĂNEL. DEMIAN. RAȘCANU
- FLORESCU, DRAGOMI- 
RESCU — IRIMESCU, WU- 
SEK — SUCIU. CORAVU — 
DĂICIULESCU — Rezerve: 
BACIU, VELUD.A, GH. MIR
CEA, NICULESCU, ȚIBU- 
LEAC — îi revine o sarcină deo
sebită însă și de onoare. întreba
rea pe care și-o pun în mod 
firesc iubitorii sportului cu ba
lonul oval de la noi este : vom 
obține victoria, ca altădată, pe 
propriul teren ? Deși naționala 
n-a efectuat jocuri de anvergu
ră în acest an — singurul test 
care poate fi socotit mai serio» 
a fost acela de la 27 octombrie, 
cînd am jucat cu Cehoslovacia 
în cadrul aceleiași competiții eu
ropene, victoria revenindu-ne 
nouă — în rest pregătirea și 
posibilitatea verificării selecțio- 
nabililor s-a făcut „la modul in
tim, în familia rugbiului româ
nesc, ceea ce socot că e prea 
puțin și prea tîrziu de a mai în- 
tilni ceva mai deosebit în ceasul 
al doisprezecelea. Și aici vina 
este a federației de rugbi că își 
întocmește un calendar interna
țional așa de sărac. O anumită 
temere mi-o exprim prin folosi
rea metodei cantonamentului 
lung, în locul unui cantonament 
redus, oferind selecționabililor 
soluția verificărilor în meciurile 
de campionat pentru menținerea 
apetitului de joc.

Lotul nostru, la ora actuală, 
cuprinde in esență jucători con- 
sacrați atit pe plan competitio
ns.! intern, cît și pe plan interna
țional. Selecția a avut la baza 
criteriile valorii individuale și 
al formă sportive prezente. De 
aia poate rezulta certitudinea 
unei evoluții ‘la nivelul adversa
rului. Rugbiul românesc își are 
cota lui pe continent, dar nu are 
ștacheta celui francez, și o știm 
— dar asta nu înseamnă că ju
cătorii lotului național nu pri
vesc cu optimism confruntarea 
și nu sînt capabili de o replică 
din care să rezulte un joc cerut 
de rugbiul modem — mai ales 
privit și prin prisma noilor mo
dificări de regulament făcute pe 
plan european pentru a stimula 
jocul deschis, fe mina, eficacita
tea, spectaculosul. De la primul 
fluier al arbitrului, trebuie să ne

impunem, să fim primii în a 
aplica scheme tactice — geneza 
ideilor de joc — ca să organi
zăm atacuri coerente și susținute 
cu tendință de finalizare la care 
să participe cele două comparti
mente, înaintarea și treisferturi- 
le, evitînd momentele de sin
copară prin jocul defensiv. Pen
tru aceasta trebuie să folosim 
aceeași arma cu care am obținut 
cu ani în urmă rezultate de 
prestigiu în compania francezi
lor. Și arma aceasta este cura
jul. Victoria nu o vom avea decît 
jucînd degajat și lucid, asigurînd 
în același timp coloratura jocu
lui modem, plin de fantezie, vi
goare, tehnic și eficace. Și spe- 
rînd că așa va fi, urăm repre- 
zentanților noștri succes I

CORNEL VĂLEANO

zeanu .

MERIDIAN
UN CLASAMENT INEDIT

• Asociația internațională a 
organizatorilor de curse ciclis
te 'pentru amatori) a atribuit 
Cupa Challenge pe anul 1968 
Suediei. care a totalizat 22 
puncte. In sezonul trecut. Sue
dia a obținut cele mai multe 
victorii și locuri fruntașe : Gos- 
ta Pettersson a cîștigat turul 
Angliei, turul Iugoslaviei și a 
ocupat locul 3 în proba de fond 
la olimpiadă, iar fratele său 
Eric s-a clasat pe locul I în 
Tour d’Annaba. De asemenea, 
echipa Suediei a cîștigat me
dalia de aur la Campionatul 
mondial de la Montevideo și 
medalia de argint la Jocurile 
Olimpice în proba de 100 km 
contracronometru.

In urma Suediei s-au clasat: 
Polonia — 18 puncte, R.D. Ger
mană — 13 puncte. Franța, Ro
mânia, Olanda și Cehoslovacia 
cîte 11 puncte fiecare.

TOTUȘI... EROAREA A FOST 
ÎNDREPTATĂ

• Comitetul director al Fe
derației internaționale de ci
clism amator a hotărît ca Meda
lia olimpică de argint în proba 
de urmărire pe echipe să fie 
atribuită selecționatei R.F. a 
Germaniei. După cum se știe, 
la jocurile 'de la Mexic arbitrii 
au descalificat echipa R.F. a 
Germaniei, întrucît unul din 
componenții acesteia l-a aju
tat (împingîndu-1 din spate) pe 
un coechipier, ceea ce este strict 
interzis de regulament. Comite
tul director al federației a ac
ceptat teza susținută de delega
tul britanic după care echipa 
R.F.G. a fost descalificată nu
mai în finală (pe care de altfel 
o cîștigase) și în consecință tre
buie să i se acorde Medalia de 
argint. în urma acestei hotă- 
rîri, echipa Danemarcei rămîne 
campioană olimpică, echipa

SPORTIV
R.F.G. obține 
gint, iar echipa 
de bronz.

medalia de ar-
. Italiei medalia

CALENDARUL
LOR DE

SPORTURI-, 
IARNA

• In sezonul sportiv de iarnă 
1969, la patinaj artistic, hochei 
pe gheață, bob și săniuțe, prin
cipalele competiții se vor des
fășura după următorul calen
dar : patinaj artistic — cam
pionatele europene la Garmisch 
— Partenkirchen (R.F.G.), între 
4 și 8 februarie ; Campionatele 
mondiale, la Colorado Springs 
(S.U.A.), între 25 februarie și 2 
martie; hochei pe gheață — 
campionatul mondial, grupa A, 
la Stockholm. între 15 și 30 
martie; hochei pe gheață — 
(Iugoslavia) între 13 și 23 fe
bruarie ; grupa C la Skopiie cu 
începere de la 24 februarie ; 
bob — campionatul european la 
Cervinia (Italia) între 19 ianua
rie și 2 februarie ; campionatul 
mondial la Lake-Placid (S.U.A.) 
între 9 și 23 februarie ; campi
onatul european de juniori la 
Cortina d'Ampezzo între 26 ia
nuarie — 2 februarie.

Campionatul mondial de 
săniuțe va avea loc la Konigsee 
(R.F.G.), la o dată ce urmează 
să fie stabilită.

• Peste 40 000 de spectatori 
au urmărit la Istanbul returul 
meciului din cadrul „Cupei 
campionilor europeni* la fotbal 
dintre echipele 
Istanbul și Ajax

Fenerbahce 
.ijaA Amsterdam, 

Victoria a revenit fotbaliștilor 
olandezi cu scorul de 2-0 (0-0) 
prin golurile marcate de Keizer 
(min. 55) șț Nuninga (min. 87). 

Partida a fost condusă de ar
bitrul român Iosif Ritter. For
mația Ajax Amsterdam, care 
cîștigase și primul joc cu ace
lași scor, s-a calificat pentru 
turul următor al competiției.

CINEMATOGRAFE
COLUMNA (ambele serii)

Patria (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
20,45).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII
Republica (orele 9 ; 11,30 ; 14; 
16.15; 18,45; 21,15),
(orele 10 ; 12,30 ; 15 : 
20).

ANNA 
serii)

18,45; 21,15), Capitol----- — , n 15 .

KARENINA (ambele
___r /

Luceafărul (orele 9 ; 12,30 ; 
16.15 ; 19,45).

„JUDOKA" AGENT SECRET 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16; 18,30; 21), Melodia (ore
le (9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18.30 ; 
20,45). Modern (orele 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

MARIANNA, AGENTUL
Victoria (orele 9,30;
13.45 ; 15,45 ; 18,15 ;
Miorița (orele 9,30; 
13.30;............... ........

NOAPTEA
Central (orele 8,30 ; 11; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21,15).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT

Arta (orele 9; 15,45; 18 f
20,15). Grivița (9 ; 11,15 ; 13,30;

16; 18,15 ; 20,30), Floreasca

0536
11,30 ;
20,45),
11,30 ;

16 ; 18,15 : 20,30).

(orele 18,30; 20,45) dimineața 
WINNETOU (seria a IlI-a) (o- 
rele 9,15; 11,30; 14 ; 16,15).

VALEA ALBINELOR
Lumina (orele 9,15—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45).

HEIDI
Doina (orele 9; 11; 13) ;
INIMĂ NEBUNA... NEBUNA 
DE LEGAT (orele 16; 18.15 ;
20.30) .

LUMEA COMICA A LUI HA
ROLD LLOYD ; PLIMBAREA 
LUIESOP

Timpuri Noi
13,30 ; 15,45 ;

PRINȚESA
Union (orele
20.30)

FETE ÎN UNIFORMA
Feroviar (orele 9 ; 11,15
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), Excel
sior (orele 9;.............
16 ; 18,15 ; 20,30).

VERA CRUZ
Gloria (orele 9 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

NEÎNȚELESUL
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

HOMBRE
Aurora (orele 9 ; 11,15; 13,30;

(orele 9 ; 11,15 ; 
18; 20,15).

10,30 ; 15,30 ; 18 ;

9:

11.15;

11.15 î

13,30

13,30 ;
i

lfi; 18.15; 20,45), Tomis (orele 
9.15—15,30 în continuare ; 18 ; 
20.15).

WINNETOU (seria a IlI-a) 
înfrățirea (orele 15,15 ; 17,45 | 
20).

LUSTRAGIUL
Buzești (orele 15,30; 20,30) ;
AUTORIZAȚIE DE CĂSĂTO
RIE (ora 18).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Dacia (orele 8,45—19,30 în 
continuare).

HEROINA
Bucegi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30).

MARYSIA ȘI NAPOLEON
Unirea (orele 15,30; 20,30) ; 
UNCHIUL MEU (orele 18).

EU TE-AM IUBIT
Lira (orele 15,30; 20,30) ;
VIAȚĂ LA CASTEL (ora 18). 

REGELE SUEDEZ
Viitorul (orele 15,30; 20,30) ; 
GUSTUL MIERII (ora 18).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20), Rahova (orele 15,30; 20,30);
COLIVIE PENTRU DOI (ora 
18).

SFÎNTUL LA PlNDĂ
Moșilor (ora 15,30; 20,30) ;
ȚAR ȘI GENERAL (ora 18). 

VEȘNICUL INTÎRZIAT
Cotroceni (orele 15; 20,30) ;
MAICA IOANA A ÎNGERI
LOR (ora 17,45).

TARZAN, OMUL-MAIMUȚĂ
Pacea (15,45 ; 18 ; 20,15). 

TARZAN, OMUL-MAIMUȚĂ; 
FIUL LUI TARZAN

Volga (orele 9,30—16 în con
tinuare ; 19,15).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

Popular (orele 15,30 ; 20,30). 
VIVA MARIA

Munca (orele 16 ; 18 ; 20).
ȘAPTE OAMENI DE AUR

Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30). 
DUELUL LUNG

Vitan (orele 15,30 ; 20,30).
ROATA VIEȚII

Progresul (orele 15,30 ; 20,30).
SUFLETE

Crîngași
FRATELE
MER

Ferentari (orele 15,30 ; 20,30).
SPARTACUS (ambele serii)

Cosmos (orele 15,30; 19).

TARI (ambele serii) 
(orele 15,30 ; 19).
DOCTORULUI HO-

TELEVI ZIUNE
PROGRAMUL I

17.30 — Lumea copiilor
Emisiune muzical- 
distractivă pentru 
copii.

18,00 — Mult e dulce și fru
moasă — emisiune 
de limba română

18.30 — Pentru tineretul șco
lar. „Prinț și cerșe
tor" (IV). Balet după 
romanul lui' Mark 

• Twain.
19,00 — Hochei pe gheață : 

România — Polonia. 
Transmisiune de la 
Patinoarul 23 August.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,45 — Continuarea transmi
siunii de hochei.

20.15 — Tele-enciclopedia.
21.15 — Miniaturi folclorice.
21,25 — Film serial : Răzbu

nătorii.
22.15 — Varietăți muzical-

distractive cu : Horia 
Căciulescu, Ioana Ra
du, Ionel Budișteanu, 
Nicușor Predescu, 
Angela Iurcenco,

Eugenia Olteanu, 
Cristina Dan, Dorin 
Anastasiu, Marcel 
Roșea, Cornel și Mir
cea Constantiniu, Pe
tre Ciortea, Victor 
Vlase și formația or
chestrală condusă de 
Paul Ghențer.

23,15 — Telejurnalul de 
noapte.

23,30 — închiderea emisiunii 
programului I.

PROGRAMUL II

20,15 — Telex TV.
20.20 — Orchestre de muzică

ușoară.
Formația condusă de 
Iosif Hastreiter.

20,50 — Program de circ.
21.20 — Recitalul de sîmbătă

seara.
22,00 — Bis... pe 16 mm. 

Spionaj în lumea a- 
nimalelor.

22,25 — Telecinemateca umo
rului, cu Ch. Cha
plin și Fatty.

22,45 — închiderea emisiunii 
programului II.



□ A

Declarația F.N.E. privind 
tratativele de la Paris

U« pertător de cuvînt al Co
rr—pentru relații externe a 

- . Central al Frontu- 
i-. :nal de Eliberare din 

’• " --xmul de sud a dat publi- 
l . . o declarație condamnînd 

Statelor Unite față de 
-rbirile de la Paris, expusă 

~ declarația Departamentului de 
Scat al S.U.A. din 26 noiembrie, 
aaamță agenția V.N.A., citînd 
turația ELIBERAREA.

In declarația F.N.E. se subli- 
*iază că Statele Unite; folosind 
afirmații ambigue, au denaturat 
cin nou caracterul conferinței 
quadripartite în problema Viet
namului, încercînd să atribuie o 
aureolă falsă marionetelor lor, 
trădători ai poporului vietnamez, 
și să nege rolul F.N.E., singurul 
reprezentant autentic al poporu
lui din Vietnamul de sud.

Frontul Național de Eliberare 
arată că acceptă să participe la

Festivitățile->

din Iugoslavia
BELGRAD 29 — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu. 
transmite : La 29 noiembrie, în 
R.S.F. Iugoslavia au avut loc șe
dințe festive și alte manifestări 
consacrate sărbătorii naționale a 
popoarelor iugoslave, cea de-a 
XXV-a aniversare a constituirii 
Vecei antifasciste de eliberare și 
naționale și cea de-a XXIII-a a- 
niversare a proclamării Republi
cii.

Festivitatea centrală s-a desfă
șurat la Jaițe, orășelul din Bos
nia, unde acum 25 de ani a avut 
loc cea de-a doua sesiune a Ve
cei Antifasciste de Eliberare a 
Iugoslaviei.

Luînd cuvîntul președintele 
Josif Broz Tito a arătat că cea 
de-a doua sesiune a Vecei anti
fasciste de eliberare a Iugosla
viei (Avnoj). a avut o importanță 
istorică pentru destinul popoare
lor iugoslave. Hotarîrea de a 
forma Comitetul național ca or
gan executiv, respectiv ca gu
vern al Iugoslaviei noi, a avut o 
mare însemnătate.

Popoarele noastre, a spus pre
ședintele R.S.F.I., au consimțit să 
facă imense sacrificii și sa verse 
valuri de sînge pentru a deveni 
stăpîne pe soarta lor, pentru a 
hotărî în mod suveran asupra 
formelor de dezvoltare socială și 
economice — condiție indispen
sabilă pentru o cooperare larga 
bazată pe egalitatea în drepturi 
cu alte țări și popoare.

Referindu-s.e la unele probleme 
ale situației internaționale, pre
ședintele Tito a arătat că în pe
rioada de după război, Iugosla
via, ca țară socialistă, a conside- 
iat și continuă să considere că 
suveranitatea în socialism implică 
independența deplină și întreaga 
responsabilitate a mișcării revo
luționare' din fiecare țară în ale
gerea căii proprii de dezvoltare 
socială și economică, potrivit 
condițiilor și nevoilor specifice 
ale poporului respectiv. Numai 
astfel de raporturi între țările 
socialiste si partidele comuniste, 
pot contribui la întărirea mișcă
rii muncitorești internaționale și 
a mișcării progresiste în general.

Noi privim cu neliniște — a 
spus vorbitorul — înrăutățirea 
situației internaționale care s-a 
produs în ultimul timp. Ceea ce 
neliniștește mai mult este faptul 
că astăzi încă nu se respectă în 
relațiile internaționale principiile 
suveranității și integrității țări
lor, principii care-au fost procla
mate acum un sfert de secol și 
au fost adoptate de întreaga o- 
menire iubitoare de pace. Dacă 
aceste principii care includ drep
tul elementar al fiecărui popor 
de a fi stăpîn în propria sa țara 
nu sînt respectate , există peri
colul apariției de noi crize. 

conferința de la Paris în proble
ma vietnameză ca o parte inde
pendentă pe deplin competentă 
să soluționeze toate problemele 
referitoare Ia Vietnamul de sud. 
Aceasta este o poziție serioasă 
și rezonabilă, subliniază decla
rația.

Prin desconsiderarea F.N.E. și 
prin faptul că se cramponează 
de administrația ■ marionetă de 
la Saigon, se arată în încheierea 
declarației F.N.E., S.U.A. au 
barat de fapt calea spre găsirea 
unei soluții juste a problemei 
Vietnamului de sud. S.U.A. tre
buie să poarte întreaga răspun
dere pentru împiedicarea ținerii 
conferinței de la Paris în proble
ma Vietnamului.

în ultimele trei zile, în pro
vincia Tay Ninh au avut loc 
ciocniri violente între forțele pa
triotice sud-vietnameze și tru
pe americano-saigoneze, rela
tează din Saigon corespondentul 
agenției FRANCE PRESSE. 
în noaptea de joi spre vineri 
patrioții sud-vietnamezi au bom
bardat cu obuze și mortiere 
postul de comandă al unei uni
tăți saigoneze, amplasat la apro
ximativ 30 de kilometri de Sai
gon.

Se menționează, de asemenea, 
că în provincia Tay Ninh, unde 
forțele S.U.A. au inițiat o opera
ție de anvergură în urmă cu trei 
zile, continuă să aibă loc lupte 
violente.

Conferința 
de la Montreal

în orașul canadian Montreal 
s-au deschis ieri lucrările con
ferinței țărilor din emisfera oc
cidentală pentru încetarea răz
boiului din Vietnam. Un număr 
de 2 000 de delegați, în rîndu- 
rile cărora se află numeroase 
personalități politice din această 
regiune a lumii, participă la con
ferință, care va examina mijloa
cele de intensificare a campa
niei în favoarea încetării războ
iului dus de 8.UA. '. împotriva po
porului vietnamez și pentru re
tragerea trupelor americane din 
Vietnam. Au fost invitate, de a- 
semenea, cite o delegație a Re
publicii Democrate Vietnam și a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

Printre participanții la confe
rință se află fostul prim-ministru 
al Cutjanei (fostă britanică), 
Cheddi Jagan, liderul Mișcării 
pentru independența Insulei Por- 
to-Rico, Juan Mari Bras, preșe
dintele Senatului chilian, Salva- 
dore Allende.

Cu prilejul aniversării se
micentenarului unirii Transil
vaniei cu România, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Moscova, Teodor 
Marinescu, a oferit, vineri, o 
seară de filme românești.

Cu prilejul sărbătoririi se
micentenarului unirii Tran
silvaniei cu România, amba
sadorul Republicii Socialis
te România în Suedia, Edu
ard Mezincescu, a ținut o 
conferință de presă, în ca
drul căreia a vorbit despre 
însemnătatea acestui eveni
ment.

Au participat reprezen
tanți ai principalelor ziare 
centrale și provinciale, ai 
agențiilor de presă și ai ra- 
dioteleviziunii.

Cu prilejul sărbătoririi se- 
micentenanilui unirii Tran
silvaniei cu România, minis
trul României în Brazilia, 
Gheorghe Matei, a organi
zat o conferință de presă, la 
care au participat reprezen
tanți ai principalelor ziare 
braziliene, posturi de radio 
și televizuine, precum și co
respondenți străini. Expune
rea ministrului român, pri
vind însemnătatea Unirii 
Transilvaniei pentru desă
vârșirea unității de stat a Ro
mâniei, a fost urmărită cu 
viu interes.

La 28 noiembrie a.c., aca
demicianul Constantin Dai- 
coviciu a conferențiat la So
cietatea de studii străine din 
Miinchen despre „1 Decem
brie, făurirea statului națio
nal unitar român". La confe
rință au participat reprezen

Imagine din Moscova

Manifestări consacrate 
semicentenarului unirii 

Transilvaniei cu România
tanți ai vieții politice, cultu- 
ral-științifice, profesori și stu
denți.

Cu prilejul semicentena
rului unirii Transilvaniei cu 
România, la Ambasada Ro
mâniei din Varșovia a fost 
organizată o conferință de 
presă la care ambasadorul 
Tiberiu Petrescu a vorbit 
despre importanța acestui 
eveniment.

Au participat reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe al R. P. Polone, 
membri ai corpului diplo
matic, reprezentanți ai presei 
poloneze.

La 28 noiembrie, Asocia
ția culturală Belgia-Româ- 
nia a organizat la „Palais des 
beaux arts" din Bruxelles o 
manifestare consacrată ani
versării a 50 de ani de la 
Unirea Transilvaniei cu Ro
mânia.

Ședința a fost prezidată 
de compozitorul Jean Absil, 
președintele Academiei re
gale belgiene, președinte al 
Asociației culturale Belgia- 
România.

A luat cuvîntul deputatul 
socialist Herve Brouhon, fost 
ministru, care a subliniat im
portanța pentru poporul ro
mân a acestui eveniment. în 
expunere s-a referit la nu
meroasele realizări obținute 
de Republica Socialistă Ro
mânia pe tărîm economic, 
cultural și social și a relevat 
simpatia cu care opinia pu
blică belgiană urmărește po
litica externă consecventă a 
României, consacrată păcii și 
colaborării internaționale.

întilnirea reprezentanților 
grupurilor parlamentare 
din unele țări socialiste 

a fost reprezentată de prof. Tu
dor Drăganu, vicepreședinte al 
grupului interparlamentar român.

Participanții la întîlnire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă

MOSCOVA 29. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite : La 29 noiembrie 
a avut loc, Ia Kremlin, o întîl
nire a reprezentanților grupuri
lor parlamentare din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, Un
garia și Uniunea Sovietică.

Republica Socialistă Roipânia

tovărășească, s-au informat reci
proc despre activitatea grupuri
lor parlamentare din țările lor și 
au abordat, de asemenea, pro
bleme de interes comun.

Divergențe in EURATOM
între țările membre ale Eu- 

latom, întrunite joi la Bruxe
lles, s-au ivit divergențe serioa
se în legătură cu viitoarea acti
vitate a acestei organizații, 
considerată un timp o bază a 
cooperării tehnologice vest-eu- 
ropene. Programul de cercetări 
al Euratom-ului a fost redus în 
ultimul timp, iar țările membre 
nu au putut cădea de acord nici 
asupra unui program limitat de 
proiecte comune. Unele țări, 
mai ales Franța, au pus accen
tul pe dezvoltarea unor progra
me naționale și, în consecință, 
fondurile necesare proiectelor 
comune nu au fost aprobate,

Consultări
După realegerea sa în funcția 

de președinte al Partidului libe
ral-democrat, Eisaku Sato, care 
deține în același timp și func
ția de prim-ministru, a început 
consultările în vederea numirilor 
în celelalte posturi de conduce
re ale partidului. El s-a întîlnit 
joi cu Shojiro Kawashima, actua
lul vicepreședinte al P.L.D., care 
și-a anunțat intenția de a se re
trage din viața politică și cu K. 
Tanaka și Shigeru Hori, lideri ai 
partidului.

Premierul Sato a avut, de ase
menea, convorbiri cu Takeo Fu-

Sărbătoarea Republicii 
Africa Centrală

Ziua de 1 decembrie mar
chează cea de-a zecea aniver
sare a proclamării Republicii 
Africa Centrală.

Situată în inima continentu
lui african, Republica Africa 
Centrală (cu o suprafață de 
620 000 km pătrați și o popu
lație de circa 2 000 000 de lo
cuitori) dispune de considera
bile resurse naturale. Subsolul 
este bogat în zăcăminte de aur, 
diamante, uraniu, fier, cupru 
și cărbune. Pădurea tropicală 
oferă numeroase esențe preți
oase (mahon, abanos și altele).

în anii care au trecut de la 
proclamarea Republicii — ani 
de luptă pentru lichidarea 
moștenirii dominației coloniale, 
împotriva înapoierii economice, 
a analfabetismului și mizeriei 
— Republica Africa Centrală a 
dobîndit o serie de succese pe 
plan economic, social și cultu
ral.

Eforturile principale sînt 
îndreptate spre valorificarea 
resurselor naturale, spre dez
voltarea unei industrii extrac
tive și de prelucrare. Totodată 
se urmărește dezvoltarea cul
turilor de cacao, arahide, cafea 
și bumbac. A fost elaborat pro
iectul unei căi ferate care ur

astfel îneît aceste proiecte riscă 
să fie abandonate. Comisia exe
cutivă a pieței comune a aver
tizat, că, în acest caz, circa 100 
milioane dolari investiți pînă 
acum vor rămîne pierduți și 
2 000-3 000 oameni de știință de 
Ia centrele de cercetări din St. 
Ispre (Italia), Pettan (Olanda), 
Karlsruhe (R.F.G.) și Geel (Bel
gia), urmează să fie concediați. 
Actuala criză monetară și pro
gramele de austeritate pe care 
le implică se adaugă la dificul
tățile care împiedică asigurarea 
fondurilor necesare pentru pro
iectele comune.

la Tokio
kuda, în prezent secretar general 
al partidului.

La conferința de presă care a 
avut loc după convenția P.L.D., 
Eisaku Sato a subliniat că în al
cătuirea noului cabinet va alege 
oameni capabili să se ocupe de 
politica externă, securitatea pu 
blică și problemele educației, e- 
vocate de el în cuvîntarea ros
tită după realegerea sa ca pre
ședinte al partidului. Printre pro
blemele pe care noul guvern ur
mează să le rezolve în viitor fi
gurează și realipirea Okinawei.

mează să lege capitala țării, 
Bangui, de orașul Donala, port 
la mare pe teritoriul Cameru
nului vecin, ceea ce va asigura 
transportul pe mare al produ
selor de export. O deosebită 
atenție s-a acordat și se acordă 
învățămîntului, creării de ca
dre naționale. E semnificativ 
faptul că 10 la sută din buge
tul țării e afectat dezvoltării 
rețelei de învățământ.

între țara noastră și Repu
blica Africa Centrală s-au sta
tornicit și se dezvoltă relații de 
prietenie și cooperare. Pentru 
o mai bună cunoaștere recipro
că și lărgirea cooperării guver
nele celor două țări au stabilit 
relații diplomatice la rang de 
ambasadă. Recent, ca urmare a 
vizitei în România a unei dele
gații guvernamentale din Re
publica Africa Centrală au fost 
semnate un acord comercial pe 
termen lung, un acord de coo
perare economică și tehnică și 
un acord de colaborare cultu
rală și științifică între cele 
două țări.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Africa Cen
trală, poporul, tineretul român 
adresează poporului, tineretu
lui statului african prieten, u- 
rări de prosperitate și progres.

Poliția încercînd $â împrăș
tie o demonstrație a tine
rilor din Chicago pentru re
întoarcerea soldaților ameri

cani din Vietnam

Adunarea solemnă
de la Tirana

TIRANA 29 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii a 56 de ani de 
la proclamarea independenței 
Albaniei și a 24 de ani de la 
eliberarea Albaniei de sub jugul 
fascist, Comitetul Central al Par
tidului Muncii din Albania, pre
ședinția Consiliului General al 
Frontului Democratic din Alba
nia și Comitetul districtual Ti
rana al P.M.A. au organizat o 
adunare solemnă la care au luat 
parte Enver Hodja, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.A., Hadji 
Lleshi, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, Mehmet She- 
hu, președintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători de par
tid și de stat albanezi, reprezen
tanți ai unor organizații de masă, 
veterani de răzoi, reprezentanți ai 
oamenilor muncii.

A luat cuvîntul Haki Toska, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.A., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Albania, care a vorbit despre 
semnificația celor două eveni
mente în istoria poporului alba-* 
nez, precum și despre succesele 
obținute în anii care au trecut de 
Ia eliberare. Ca urinare a muncii 
creatoare a maselor de oameni ai 
muncii, anul acesta, a arătat Ilaki 
Toska, se așteaptă ca sarcinile 
planului de stat pe anul 1968 să 
fie depășite. în 1968, a arătat vor
bitorul, în industrie ritmul de 
creștere a producției brute a fost 
de 14 Ia sută, fața de numai 8,7 
la sută cum se prevedea în pla
nul cincinal. în agricultură, pro
ducția a înregistrat o creștere cu 
28,1 la sută în comparație cu a- 
nul 1965.

Ostilitățile 
din Nigeria

în Nigeria, ostilitățile se in
tensifică, trupele biafreze își 
continuă ofensiva lansată împo
triva unităților federale, iar din 
punct de vedere militar sfîrșitul 
războiului pare mai îndepărtat 
ca oricînd — aceasta este con
cluzia care se desprinde din ul
timele telegrame transmise din 
Lagos sau Umuahia de corespon
denții agențiilor de presă.

în sectorul Owerri, relatează 
corespondentul agenției France 
Presse, trupele biafreze au con
tinuat să înregistreze victorii.

FRAMTMLI

STUDENȚI» j

MEXICANI

mită din capitale MexăeaUi. 
cotidianul francez LE MOM» 
DE relevă că frranâ-aririo 
studențești se meuțin în cen
trul actualității nxiicot

Deși rectorul Uwvervtc*** 
din Mexico, Barros Sierra s 
Comitetul national de yr ewe 
al studenților lansasnră cu 
cîteva zile în urmă un apel 
fientru începerea cursurăor 
a 26 noiembrie, lucrurile nu 

au intrat în normal ic uni
versitățile mexicane.

La sfîrșitul sâptâminii tre
cute, după lungi și dificile 
discuții. Comitetul nation = ’ 
de greva al studenților invită 
studențimea sa se prezinte 
în facultăți, adăugind că o- 
ceasta nu înseamnă sfîrșitul 
acțiunilor lor, ci continuarea 
mișcării revendicative prin 
alte forme. Chemarea aceas
ta nu preciza însă ce formă 
vor lua viitoarele manifesta
ții studențești, liicercînd să 
dea un răspuns reclriiilor 
negative ale liderilor sțifeen- 
ților de la unele facultăți, la 
apelul privind reînceperea 
cursurilor. Comitetul a orga
nizat o conferință de presă. 
Cu acest prilej s-au auzit 
glasuri acuzîndu-i pe liderii 
grevei că prin chemarea lor 
s-ar situa pe poziții necon
forme cu interesele studenți- 
mii. Primiți cu fluierături la 
începutul conferinței, unii o- 
ratori au încercat să prezin
te satisfacerea limitată a 
unor revendicări ca fiild 
maximum din ceea ce se pu
tea obține la tratativele ce 
au avut loc cu oficialitățile 
însărcinate cu anchetarea 
cauzelor care au dus la cioc
nirile violente dintre studenți 
și poliție. Unul din vorbitori, 
Marcellino Perello, a preci
zat că liderii Comitetului na
țional de grevă nu pot ho
tărî încetarea grevei, «ceasta 
decizie revenind sU'wnților, z
Comitetul în sine fiim^fcon- )
stituit ca un organ repre- ♦
zentativ și nu executiv. Ro
berto Escudero, unul din 
conducătorii organizației stu
dențești de la facultatea de 
filozofie,, a afirmat că hotă- 
rîrea de încetare a grevei a 
fost adoptată numai după ce 
membrii Comitetului au în
ceput să fie amenințați cu 
exmatricularea. Alți vorbi
tori au cerut continuarea 
mișcării greviste pînă la sa
tisfacerea deplină a revendi
cărilor lor, pînă ce Univer
sitatea Puebla va fi părăsită 
de armată.

Nemulțumiți, un grup alcă
tuit din 50 de studenți de 
la Facultatea de drept a 
mers la rector pentru a-l a- 
viza că ei nu se prezintă la 
cursuri atîta timp cît nu vor 
fi satisfăcute principalele lor 
revendicări cum ar fi refor
ma învățămîntului și elibera
rea tuturor colegilor lor a- 
restati cu prilejul marilor 
manifestații studențești, sol
date. după cum se știe, cu 
morți, răniți și sute de ares
tări.

Incertitudinile planează și 
asupra reluării cursurilor al
tor facultăți și școli din ca
pitala mexicană, unde conti
nuă să se desfășoare discu
ții între reprezentanții stu
denților și autorități.

1

I. TIMOFTE

Pentru prima oară în cei 50 
de ani de cînd în S.U.A. a in
trat în vigoare legea cu privire 
la pedepsirea comploturilor 
economice împotriva altor țări, 
un tribunal din New York a in
culpat, săptămîna trecută, mai 
mu-lți industriași americani de 
a fi conspirat pentru a distru
ge o proprietate a unei țări a- 
flată în relații de pace cu Sta
tele Unite. Cazul poate. inspira, 
fără îndoială, elaborarea scena
riului unui film polițist, din 
care nu lipsesc spionii, scenele 
de suspense și agenții contra
spionajului. Principalii protago
niști ai acestei afaceri tene
broase sînt Paul Lazarus, vice
președintele societății metalur
gice „Friedr-Zoellner Corp“ 
Jay Aubrey Elliott, membru al 
consiliului de administrație al 
aceleiași întreprinderi și Rolf 
Dunbier, un alt vice-președinte 
al firmei metalurgice. Ultimul 
nu a maiv compărut însă în fața 
completului de judecată, deoa
rece a încetat din viață în luna 
iulie, în urma unui accident de 
automobil.

Timp de șase zile, în fața unui 
juriu format din nouă bărbați 
și trei femei, s-au perindat un 
mare număr de martori, precum 
și cei doi inculpați. Complotul 
datează din anul 1966. Lazarus, 
Elliott și Dunbier au căutat un 
mijloc de a obține creșterea 
prețului cuprului pe piața mon

dială care scăzuse cu 50 la 
sută între 1 iulie și 15 august 
1966, în perioada de vîrf a cri
zei rhodesiene. In aceste con
diții, societatea- „Friedr-Zoellner 
Corp.“ care cumpărase anterior 
o însemnată cantitate de cupru 
era amenințată să piardă apro
ximativ un milion de dolari, 
ceea ce însemna, în mod prac
tic. un faliment răsunător.

Nu se știe căruia dintre cei

Cupru
și dinamită

trei i-a venit ideea „influență
rii" prețului cuprului pe piața 
mondială. Toți erau însă con
vinși că scăderea prețului a- 
cestui metal neferos se datora 
exporturilor masive de cupru 
din Zambia. Și, de aceea, ei au 
ajuns la concluzia că trebuie 
împiedicate cu orice preț expor
turile zambiene prin dinamita
rea și aruncarea în aer a podu
lui de cale ferată care trece 
peste fluviul Kaleye, în apro
pierea localității Mazabuka. A- 
ceasta era singura rută a trenu
rilor încărcate cu cuprul zam- 

bian. Lazarus, Elliott și Dunbier 
au plecat la New York unde au 
intrat în legătură cu doi indi-, 
vizi, Phillip Armstrong și Paul 
Caudwell, cărora le-au oferit 
25 000 dolari pentru a arunca 
podul în aer. Planul conspira
ției prevedea ca cei doi să ple
ce cu avionul în Zambia urmînd 
să primească dinamita ascunsă 
în lăzi conținînd aparate pen
tru aer condiționat. Dar, în îm
prejurări care nu au fost dezvă
luite, agenții serviciului de 
contra-spionaj al unei țări care 
întreține contacte strînse cu 
Biroul Federal de Investigații 
al S.U.A., au aflat despre acest 
plan și au înștiințat guvernul 
zambian, precum și autoritățile 
nord-americane. AstfeF complo
tul a putut fi dejucat.

Sentința în acest proces care 
a provocat numeroae ecouri în 
cercurile de afaceri din S.U.A. 
va fi dată la 8 ianuarie, 1969. 
Atît Lazarus cît și Elliott au 
recunoscut învinuirile ce le-au 
fost aduse. Ei pot fi condam
nați la trei ani închisoare și o 
amendă de 30 000 dolari. Dar 
mai presus de toate, „complo
tul podului zambian" scoate la 
lumină lipsa de scrupule a anu
mitor afaceriști care nu se dau 
în lături de la nici o crimă pen
tru a-și salvgarda interesele 
lor.

P. NICOARĂ

GUVERNUL COLUMBIAN A 
DEMISIONAT vineri după o șe
dință de șase ore, la care a par
ticipat și președintele Carlos 
Lleras Restrepo. Potrivit agen
ției Associated Press, demisia a 
fost cerută de președintele Res
trepo, care a acuzat guvernul 
că „nu înregistrează progrese în 
realizarea programului de re
forme".

SATELITUL „COSMOS- 
255“ a fost lansat vineri în. 
Uniunea Sovietică în scopuri

„orei exacte
de stabilire a orei 
exacte prin păstrarea 
orei Europei centrale 
în tot cursul anului 
(pînă acum Marea 
Britanie folosea ora 
Europei centrale nu
mai vara, pentru a 
trece la ora Green
wich în cursul iernii). 
Experimentarea nou
lui sistem a fost moti
vată în mare măsură 
de dorința de a-i ajuta 
pe oamenii de afaceri 
în relațiile lor cu Eu
ropa continentală. în
tre ora Europei cen-

științifice, anunță agenția 
T.A.S.S. Aparatul s-a plasat 
pe o orbită avînd apogeul la 
336 km și perigeul la 201 km de 
suprafața Pămîntului. Apara- 
tajul de bord funcționează nor
mal. Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informațiile 
parvenite pe Pămînt.

POTRIVIT RELATĂRILOR 
corespondentului din Bamako al 
agenției U.P.I., Comitetul mili
tar al Eliberării naționale, care

• ••

trale și cea Green
wich există o diferență 
ță de un ceas (deci 
cînd, potrivit orei Eu
ropei centrale, este 
ora 9, după Green
wich este ora 8). în 
consecință, se adaugă 
dimineața o oră în 
plus de întuneric, iar 
după-amiaza o oră în 
plus de lumină.

Un număr de depu- 
tați au cerut să se 
pună capăt experi
mentării, dar Ministe
rul Educației a respins 
această cerere.

I B B B B B

Disputa
Moartea a doi bă

ieți a transformat joi 
disputa privitoare la 
ora exactă a Marii 
Britanii într-o ceartă 
furioasă. Martin Allan 
și Neil Mc.Gregor au 
fost loviți de automo
bile în diferite părți 
ale Marii Britanii în 
timp ce se duceau în 
semi-întuneric la școa
lă la ora 9 dimineața. 
Anul trecut, ei s-ar fi 
dus la aceeași oră la 
școală pe lumină. Dar 
anul acesta guvernul 
a început experimen
tarea unui nou sistem

a preluat puterea la 19 noiem-, 
brie în această țară, a comuni
cat că fostul președinte Modibo 
Keita va fi deferit justiției.

• UN TORENT DE LAVĂ 
care se scurge pe versanții vul
canului „Cerro Negro“ (Colina 
neagră) din Nicaragua amenință 
să transforme localitatea Rota 
într-un nou Pompei. Potrivit 
ziarului „Novedades", care apare 
î:n capitala țării Managua, valul 
de lavă a ajuns la o distanță de 
un kilometru de această localita
te fiind oprit printr-un dig pro
vizoriu de pămînt. Dacă acest 
fragil obstacol va ceda, Rota ar 
putea să dispară de pe hartă.

• BUNDESRATUL (Camera 
Superioară a Parlamentului 
vest-german) a votat vineri în 
unanimitate legea care cuprinde 
măsurile de urgență menite să 
înlăture surplusul stînjenitor e- 
xistent în balanța de plăți. Le
gea prevede stabilirea unui im
pozit suplimentar de 4 la sută la 
exporturi și o scădere a impozi
tului cu 4 Ia sută la importuri, 
precum și alte măsuri îndreptate 
spre încurajarea importurilor și 
scăderea exporturilor, care vor 
fi în vigoare pînă în martie 
1969. Ședința Bundesratului a a- 
vut loc după ce Bundestagul 
(Camera Inferioară) a adoptat 
în a doua și a treia lectură 
definitivă proiectul de lege.

B

Macarale puternice recuperează din mare, lingă San Francisco, 
avionul japonez de pasageri prăbușit zilele trecute

• ÎN CADRUL SESIUNII DE 
LA PARIS a Comisiei mixte 
sovieto-franceze pentru televi
ziunea în culori, cele două părți 
au căzut de acord să colaboreze 
în elaborarea tehnologiei și fa
bricarea utilajelor pentru pro
ducția în serie a unor kinescoa- 
pe de un tip principial nou pen
tru televiziunea în culori, rela
tează agenția TASS.

• LA ȘANTIERELE NAVALE 
DIN TOKIO, aparținîind firmei 
„Ishikawajima Harima Heavy 
Industries11, a avut loc cere
monia începerii construcției 
primului vas maritim co
mercial japonez acționat cu 
ajutorul energiei nucleare. A- 
cest vas experimental va pu
tea transporta 8 300 tone. El este 
construit la cererea Agenției se- 
miguvernamentale din Japonia 
pentru vase nucleare.

REDACȚIA ȘJ ADMINISTRAT IA î București. Piața „Scînteii" TeL 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell 40.363

8.UA

