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Proletari din toate țările, uniți-vfl

In dimineața zilei'de 29 decembrie, Ia Palatul 
Marii Adunări Naționale, irilr-o atmosferă săr
bătorească, deputății marelui stat al țârii s-au 
întrunii In ședință jubiliară consacrată celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării'Republicii.

Stema Republicii domină întreaga incintă. Sub 
revărsarea bogată de lumini ea strălucește in 
reflexe durii. j‘"' ș . ■ o.-. ■ 'a ‘ ‘ o

. In această sală, tinde în urină cu două decenii. 
Adunarea Deputaților p'toclamă Republica, 'se 
al lă mul ți dintre cei ce au luptat pentru pregă
tirea și Înfăptuirea' 'actului de 'Însemnătate isto
rică in viața țării si a poporului român, in dez
voltarea victorioasă a României pe calea socia
lismului, Sînt prezenți la jubiliara mtîlnire re
prezentanții aleși ai națiunii, muncitori și țărani, 
aavanți de seamă, conducători de labnci și 
uzine, cadre 'didactice, lucratori ai agriculturii 
de stat, militari, cunoscut i oameni de artă.

Iau parte numeroși invitați, membri ai C.C. al 
P.C.R, și ai guvernului, conducători al institu

țiilor centrale și' organizațiilor obștești, oameni 
ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucii- 
reșlene, reprezentanți ai vieții științifice și cul
turale, generali și otițeri superiori.

Sînt de față șeii ai misiunilor diplomatice a- 
creditați ia București.

Asistă, de asemenea, ziariști români, corespon
denți ai presei străine.

Ora 12. Sosesc conducătorii partidului și sta
tului. întreaga asistență îilntimpină cu puter
nice șl îndelungi aplauze.

In loia din dreapta incintei au luat loc tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Planter, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnăraș, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mlzil, Iile Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănăiache, Constantin Dtăgan, 
Janos Fazekas, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîîcu.

Deva

Stimați tovarăși,

. Poppiul român sărbătorește cu 
inițția' -plina de bucurie împlinirea 
a două decenii de la nașterea Repu- 

biicft,. remarcabilă victorie în îri- 
deftffl-gata sa luptă pentru libertate, 
democrație și progres social. Făuri
rea; Republicii a însemnat realizarea 

|I năzuinței fierbinți a poporului nos
tru; de â-fi singurul stăpîn al des
tinelor sale, de a se afirma în depli
nătatea capacităților creatoare in 
rmdul popoarelor libere ale lumii.

Instaurarea republicii s-a înscris 
liresc pe coordonatele procesului 

revoluționar declanșat de insurecția 
armată de la 2.3 August 1944, act 
inaugural al epocii glorioase, tar- 
gațe în transformări înnoitoarie și 

L V mgri înfăptuiri, strălucit încunu
nate prin victoria deplină si dcli- 
nițivă a socialismului și proclama
rea Republicii Socialiste România.

Intrunifi în această' ședința jubi- 
" bară, deputății Marii Adunări Na- 

■ ă ționale, unii dintre ei participant! 
laâ tactul istoric de acum douăzeci 
de ani, aduc, Împreună cu înlrequl 
popor,- prinos de cinstire înainta
șilor, tuturor celor care prin lupta 
lor fără preget pentru libertate și 
ftțogres, pentru o Românie prospe
ra; și înfloritoare, au înscris în 
cârtea de aur a patriei nenumărate 
pagini de eroism.

Aniversăm proclamarea Republicii 
. în condițiile efervescenței creatoa

re și avîntului politic generate de 
hotărîrile Conferinței Naționale a 
Partid 1111: i Comunist Român, care a 
stabilit direcțiile de perfecționare 
a Conducerii economiei și a întregii 
vieți sociale, potrivit cerințelor noii 
etape a desăvîrșfrii construcției so
cialiste Bilanțul însuflețitor al re
zultatelor obținute în ansamblul vi
perei de făurire a noii orînduiri, 

. ^contururile evoluției viitoare-a pa
triei, proiectează întf-o lumină și 
mai strălucitoare semnificația ac
tului, revoluționar al instaurării ‘‘ Re

publicii, pe mire îl sărbătorește în
tregul popot.

Tovarăși, - ' ;

De-a lungul veacurilor, în pofida 
grelelor încercări prin care a tre
cut, poporul român și-a păstrat și 
afirmat atributele esențiale ale per
sonalității sale, a asigurat prin 
muncă, narnicie și talent, dezvol
tarea vieții materiale' și spirituale 
în această parte a lumii, și-a apărat 
ființa națională împotriva domina
ției străine Din generație în gene
rație au fost transmise. ca o moș
tenire sacră si îmbogățite valorile 
de civilizație și cultură, în care s-a 
Întruchipat geniul’ creator al poporu
lui nostru. Forța hotărîtpare a pro
gresului istoric, masele populare — 
tăi arm lobaqi si liberi, „tîiqovetii, 
muncitorii, cărturarii — au făurii 
minunatele liadilii patriotice si re
voluționare, au menținut nestinsă 
flacăra dragostei de patrie. au -lup
tat cu abnegație pentru a așeza 
tara în drepturile ei firești. :

In condițiile desti amarii feuda
lismului si dezvoltării capitalismul, 
lui, ale formării națiunii române și 
creșterii conștiinței de .sine a po
porului, luptele pentru emancipare 
pe toate planurile, pentru constitut
ion statului national independent, 
urutar au dominat pioie-ml com
plex al făuririi României moderne. 
In acest climat »i-.i a\ ut geneza 
ideea. unui stat în care puterea să 
emane; de la popor, . să- fie exerci
tată de el însuși, potrivit propriilor 
sale- interese. ePatrioții; luminați ai 
vremii legau de înfăptuirea aces
tui deziderat, cristalizat În concep
tul de guverimmîut republican, asi
gurarea unui regim de stal demo
cratic, oaie să fa\ mizeze exerci
tarea dreptuiilor fundamentale ale 
cetăteftilor,. progresul rapid și mul
tilateral al țării, afirmarea. națiu
nii române în, condiții de egalitate 
În concertul european și mondial. 
Fără a depăși btaitele ' radicâlls-' 

rfiuhii burghez, dar exprimînd 
tendințele obiectiv . progtesiste 
ale < lașei capitaliști aflate în 
ascensiune,. îh plină confrunta
re cu teacțimiea feudală, re
vendicarea republicii a fost înscri
să, într-d formă adecvata contextu
lui -politic al epocii, În. programul 
revoluției de Ia 1843, întrunind c— 
deziunea maselor largi. ,,Republica 
— spunea cel mai fervent susțină
tor al ei, Nicolae Bălcescu, este 
un stat în care oamenii adunați în
grijesc singuri de soarta lor, iară 
a-si pune slăpini pe rap, avind in 
lucrarea lor drept reglilă drepla- 
tatea și drept țintă frăția", th ace
lași' spirit, pentru aceleași țeluri, 
au militat C. A. Rosetti, Simidn 
Sărnuțiu, Eftimie Murgii, Cezar 
Bolliac, Dimitrie Bolintineanu și al
te personalități politice, și culturale 
ale acelei epoci.

In evoluția ulterioară a României 
pe < alea capitalismului, relațiile 
dintre clase au devenit mai com
plexe, s-a dezvoltat și diversificat 
Viața politica. In sinul burgheziei 
s-au ivit contradicții; in timp ce o 
parte a: ei' se pronunța pentru dez
voltarea industrială, ca Suport al 
proqresuhii economic și social, 
pentru un cadru politic mai demo
cratic, <> altă parte, legată prin inte
rese coinurie de moșierime, se situa, 
ca si aceasta clin urmă, pe o plat
formă c onsetvatoare. Conti adu ții'e 
din rîiidul forțelor sociale domi
nante au determinat acțiunea cc-icti- 
rilot..lor diriguitoare de a înscăuna 
diriastW de Hohenzollern,:' menită 
șă-constituie un factor de echilibru, 
să ăpere interesele regimului bur- 
ghezo-moșieresc, îndeosebi ale . ari
pii celei mai reacționai? a claselor 
exploatatoare.; h- i uh;

Instaurată într-o perioadă < îild 
probleme vitale, dictate de nece
sită ți obiective. ale dezvoltării ță
rii —i. mai ales cucerirea indepen
denței și .desăvîrsirea procesului, 
de formare a statului național un-i- 
tar:-«*'nu erau încă soluționate, -mb- 

narbia a constituit iorma de stat 
în cadrul căreia, prin lupta și e- 
lortutile sale, poporul român a re
zolvat aceste problenie.. Clasele stă- 
pînitoare, în frunte cu monarhia, 
au folosit în interesul lor roadele 
acestei lupte pentru a-și consolida 
pozițiile în societate și a intensifi
cat exploatarea oamenilor muncii.

Vîrf .al piramidei sociale a regi
mului burghezo-moșieresc, institu
ția monarhică a promovat interese
le claselor exploatatoare, și-a legat 
numele de spolierea bogățiilor țării, 
de menținerea României în stare de 
înapoiere ecpnomic-ă, o dată cu a- 
servirea ei intereselor puterilor im
perialiste, care afectau grav' suve
ranitatea de- stat. Străină de nă
zuințele și sufletul poporului ro

SPECTACOL FESTIV
. In sala Palatului Republicii So
cialiste România a avut loc' vineri 
după-amiază un spectacol' festiv 
prezentat în' cinstea .aniversării a 
20 de ani de la proclamarea Repu- 

' blicii.' '
La spectacol au asistat tovarășii;:. 

Nicolae Ceaușescu, cu soția, Ion 
i îheo'rghe Maurer, cu soția, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîrlădea 
nu, Emil Bodnăraș, Chivu Stoica, 
cu soția, Alexandru Drăghici, cu so
ția, Paul Niculescu-Mizil, cu soția, 
i.lie Verdeț, cu. soția. ,

Au fost prezenți membri și mem
bri supleant; ai Comitetului Exe
cutiv și secretari ai C.C. al P.C.R,, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stal 
și ai Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri;, superiori, deputați ai Marii 
Adunări Naționale,' uri numeros pu
blic. " • ....

mân, monarhia a patronat arbitra- 
riul în viața de sfat-,- numeroasele 
acte de reprimare q rășicbȘleioîi-ță
ran ești, a luptelor muncite,iești, a 
mișcării revoluționare. Martiriul mi
ilor de țărani uciși. în timpul făa- 
coaielor din 1888 si 1907, împușca
rea muncitorilor în Piața Teatrului 
Național la 13 decembrie 1918, ia 
Lupeni în 1929, laGrivița în 1933 
sînt lot atitea acte de acuzare la 
adresa orîndiurii burghezo-itnoșie- 

;BgȘli. ■ ii -ofe-;s ă/ȘrhhiSlrftf
■Poli-tiga- - antipopulară, a monarhiei 

a alimentat dezvoltarea unui puter
nic curent republican, care a cuprins 
personalități; eminente ale vieții po
litice, științifice și culturale, mili-

(Coritinuare în pag. a 2-a)

In sală se allau șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alti membri ai corpului 
diplomatic.

loja oficială a condu- 
partid si de stat a 
de întreaga asistență 
aplauze.

— p; mimă rinei în

Apariția în 
cătorilor. de 
fost salutată 
cu puternice

Spectacolul 
vers, cintec și dans vîrsla 
decenii , a Republicii no 
cenii în care s-au văzul 
năzuințele cele mai scumpe ale 
poporului român — dev his cu 
o'urare : „Țară scumpă să tru)-țti‘.- 
Este urarea pe care, alături de co
rul și recitatorii, de pe meni, o 
Înalta astăzi întregul uo-tm popor 
patriei socialiste. ....

Pe scenă, artiștii evocă apoi mo
mente înscrise cu litere de aur în 
cronica luptelor . poporului noriiu 
pentru libertate națională și socia» 
la,, le fac să vibreze în sală prin 
vechi cîntece revoluționare și pa-'

. 'ă< 
(Continuare in pag. a 3-a)
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(Urmare din pag. 1)

tanti sociali, avînd un larg ecou și 
aderenți in straturile cele mai a- 
dînci ale poporului. Cu vehemența-i 
caracteristică, scriitorul N-D. Cpceș 
dezvăluia cupiditatea monarhiei 
scriind că’ea „a supt iără odihnă. Să
ră milă, fără cruțare. A supt prin 
gurile politicienilor, prin ventuzele 
tuturor partidelor, prin luate socie
tățile, prin toate uzinele, prin toate 
domeniile, prin toate apanajele țpp- 
te din piinea și din foamea noro
dului. A supt pînă ia măduvă, pînă 
la deznădejde, pînă ta revolta-,,*.

Revendicarea Republicii a căpătat 
un conținut nou o dată cu afirma
rea în viața politică a clasei mun
citoare, clasa consecvent revoluțio
nară, exponenta intereselor funda
mentale ale poporului muncitor. 
Mișcarea muncitorească și socia
listă a legat indisolubil ideile re
publicane de întreaga luptă de e- 
liberare socială și națională, de 
desființarea a. însăși orînduirii ba
zate pe exploatai ea omului de că
tre oim Constantin Pobrogeami- 
Gherea, figură proeminentă a miș
cării noastre socialiste, scria în 
articolul ,,Sociali mul și republi
ca: „Dacă noi vom pnlea organiza 
pe muncitori și a-i face să capete 
ștăpinirea politică, dacă prta 
această stăpipire politică vom 
putea reuși ca mijloacele de 
producere, unelte și pămînt, să 
nu fie în mina unei singure 
clase, ci în mina națiunii în
tregi, dacă prin aceste mijloace am 
pus în neputința de a se exploata 
și jefui om pe om... atunci dom
nia burgheziei va dispărea, domnia 
silniciei și jaful nu vor mai fi, al
cătuirea societății do azi va pieri 
cu toate instituțiile ei...“.

Continuing și ridicigd pe o treap
tă superioară tradițiile mirenii de
mocratice și socialiste din perioa
da precedentă, Partidul Comuniști 
Roman, încă de la înființare, și-a 
înscris pe steagul său țelul cuce-, 
ririi puterii de către clasț munci
toare, de către cei multi, exploatați 
și asupriți, al construirii socialis
mului-,

Exponent ai , intereselor poporu
lui, partidul comunist a dezvăluit 
legătura intimă umile monarhie și 
regimul’burghezp-moșioresc, a sub
ordonat lupta pentru un stat repu
blican demon ații, luptei generale 
revoluționare.

Tovarăși,

Idealul republicii avea Să fie 
împlinit, la un nivel superior ce
lui gîndit de înaintașii noștri, de 
către clasa muncitoare, de către 
masele largi populare, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
în condițiile Create prin actul de 
la 23 August 1944, moment < racial 
în istoria contemporană a Româ
niei, care a dus la eliberarea țării 
dc sub jugul fascist, a deschis larg 
poporului român calea spre reali
zarea deplinei independențe națio
nale, a aspirațiilor sale de demo
crație și progres social.

(Urmare din pag. 1)

In loja din stingă se aflau 
membrii Consffjului de Ștaț.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, a deschis ședința ju
biliară.

Intîinpinat cu vii și înde
lungi aplauze a luat cuvîn- 
tul . tovarășul Ion Glieorghc 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent 'al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliiilui de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, care a prezentat Ex- 

î punerea eu privire la cea de-a 
șS ’ XX-ci aniversare a proclamă

rii Republicii.
re Deputății Marii Adunări Nu- 

ționale și invitații la sesiunea 
jubiliară au subliniat expune
rea in repetate rinduri cu a- 
plauze puternice. La siirșit, mi
nute îh șir asistența a aplau
dat îndelung pentru scumpa 
noastră patrie, Republica So
cialistă România, pentru Parti
dul Comunist Român, condu
cătorul și organizatorul tutu
ror victoriilor noastre, pentru

In situația tragică în care a fost 
adusă România în timpul dictaturii 
fascists "și al războiului antisovie- 
tic, s-a dezvoltat mișcarea' antifas
cistă, ale cărei foițe de bază au 
fo.șt clasa muncitoare, țărănimea, 
intelfșctmjflitatca demCifȚată-, AefcW» 
ță mișcare a cuprins si importante 
cercuri ale burgheziși, cadre coșii 
ducătoare ale armatei, cure-și ma
nifestau deschis adversitatea Iuta 
de regimul de ocupație și jaful 
practicat de hitleriști. Sub influen
ța mișcării de rezistență, în încer
carea de a se diferenția de regi
mul antonescian și a nu-i împăr
tăși >oarța, dș a găini . gi soluție 
pentru ieșirea din criza politică 
provocata de creșterea revoltei ma
selor populare și Infringe rile zdro
bitoare pricinuite trupelor fasciste 
de Armața Sovietică, cercurile pa
latului s-au orientat spre o apro
piere de forțele democratice, îij 
frunte cu partidul comunist, în ve
derea înlăturării dictaturii mijițațe 
și școațerîi tarii din războiul anti- 
sovietic.

Esțe merjtul istoric al Partidului 
comunisl dc a fi izbutit să unească 
într-o larga coaliție țoale forțele 
patriotice și democratice, pe toți 
cei care, indiferent de motiv, erau 
interesați în răsturnarea diclatpiii 
militare-fasciste și eliberarea de 
șiib dominația Germaniei hițleds- 
te. Atragerea cercurilor palatului 
regal la acțiunea de răsturnare a 
-regimului’ antonescian, ipițiață ,Șl: 
condusă do Partidul Comunist Ro
mân — acțiune decurgînd din ra
portul forțelor social-politice exis
tent în acele condiții — a avut o 
importantă ®flți®ițS pozitivă așu- 
pra desfășurării ulterioare a eve
nimentelor.

înlăturarea dictaturii uiilitare-fas- 
ciste, trecerea României, cu întreg 
potențialul .economic și militar, de 
partea < oalițlei antihitleriste, jupțti 
eroică a A i matei Române, umăr 
la umăr cu glorioasa Armată So- 
vipțjpă, pentru eliberarea întregului 
li-rltoiiu al țarii si apoj, dițicgjo 
de gropițele ei, pînă la îhfrîngerea 
definitivă a®.: Germaniei naziste, 
jertfele grele de sîiige ale milita
rilor și luptătorilor antifasciști au 
constituit nepieritoare lapte de 
glorie în î-.toim patriei, iepre-zen- 
tînd contribuția României la vic
toria asupra fascismului.

După cum se știe, ui perioada 
ce a urmat insurecției, lupta de 
eliberare națională a poporului ro
mân, pentru zdrobirea Ias< ismului 
s-a îmbinat în mod organic cil 
lupta revoluționate internă pentru 
instaurarea unui regim de regla de
mocrație, pentru înfăptuirea profun
delor transformări economice și so
ciale cerute de nevoile dezvoltării 
societății, de interesele futidamen- 
tale ale țării.

Voinței maselor de a asigura 
înaintarea pe calea democrației și 
progresului f se opuneau însă cla
sele exploatatoare, partidele poli
tice reacționare, interesate în re- 
întronareq vechilor rînduieli.

In eforturile de a stăvili avîntul

unitatea țărilor socialiste, coe
ziunea partidelor comuniste și 
muncitorești, pentru Pdge In
tre popoare.

încheind lucrările sesiunii, 
președintele Marii .Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec a

Vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele Biroului Marii A- 
diluări Naționale sg vă adre
sez cele mai călduroase. felici
tări cu prilejul aniversării Re
publicii, iar pentru noul ari să 
vă urez senilitate, fericire și 
noi succese în activitatea d'-’., 
dăruitei înfloririi continue a 
scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

Declar închisă ceci de-u 8-a 
sesiune a Mării Adunări Na
ționale.

■' Lucrările ședinței jubiliare â 
Marii Adunări Naționale con
sacrate celei de-a XX-a ani
versări a proclamării Republi
cii au iost transmise de pos
turile noastre de radio și <e- 
iet’iziune.

(Agerpreș)
li:. W'-ÎkM':'i - ’ • ~
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revoluționar al maselor, cercurile 
politice burghezo-nioșierești se 
sprijineau pe monarhie, nădăjduind 

-Ca prin poziția sa în stat, prin 
prerogativele pe cajre i le conlerea 
Constituția rșgele ar H putut să 
acționeze pețitru a imprima desfă
șurării evenimentelor cursul, con
venabil lor. Și electiv, în virtutea 
intereselor ei de clasă, a însăși 
funcției pe care o îndeplinea, de 
instrument al dominației claselor 
exploatatoare, monarhia a devenit 
centrul de raliere a reacțiunii in
terne și a sprijinitorilor săi. din 
exterior.

----.OȘT nimic: n-a putut șa împiedi
ce ofensiva uriașelor forțe sociale 
ridicate Ia luptă sub conducerea 
partidului comunist. Ne sînt încă 
vii în amintire episoadele așprm 
înfruntări de clasă din acea peri
oadă, care a atiriș o intensitate și 
o amploare fără precedent în is
toria țării noastre, îmbrăcînd de 
multe ori aspecte dramatice.

înfăptuirea pe cale revoluționară 
a reformei agrare, cucerirea pre
fecturilor și a primăriilor și insta
larea reprezentanților forțelor de
mocratice în fruntea lor, instaura
rea, Ia 6 martie 1945, a primului 
guvern din istoria țării în care cla
sa muncitoare avea rolul precum
pănitor, victoria strălucită obținută 
în alegerile din 1946 — toate a- 
cestea au făcut ca raportul de for
țe să încline radical și ireversibil 
in favoarea poporului muncilor, ș

forțele retrograde nu s-au putut 
împăca, desigur, cu acest mers al 
evenimentelor. Așa-zisa „grevă re
gală*, pusă la cale la sugestia și 
în înțelegere cu cercurile imperia
liste, prin carp regele a. întrerupt 

.un timp orice contac t cu puterea 
executivă, refuzând contrasemnarea 
legilor, provocările; fa.sciste de la 
8 noiembrie- 1945, șint numai cî- 
leva din încercările- țiișperate ale 
rpa&țiunii coalizate în jilțul mo
narhiei de a răsturna guvernul. 
Hucwîndu-se de sprijinul nolinii t<i t 
al maselor populare, ramînînd ne
clintit ia postul Săli, guvernul: a 
continuat să înfăptuiască progrămul 
de reforme economice și sociale ce
rute de desâvîrșireq revoluției bur- 
ghezo-deulocratice. Ipfringerea sa- 
b{*ta_julJ4j și haosului provocat d® 
clasele exploatatoare, redresașma e- 
conoțniei naționale, < <i rezultat al 
tlortimloi Clone ale ■ oanwnrloi 
muncii, ai politicii Partidului Co- 
m'tyțisț: Român de atragere a .țyțU- 
ror factorilor capabili să-și aducă 
contribuția la aceasta, au întărit 
baza economica pe cure se spriji
neau forțele democratice,

Este interesant să remarcăm că, 
în pofida poziției pe curo ,s-a si
tuat miRiaihia si a activității ei 
obstrucționiste, partidul comunist 
'n-a lansat, în prima perioadă a re
voluției, lozițipn răsturnării oi. Con
ducând lupta maselor populare 
pentru reriaștprea națională și reîn
noirea democratică a țării, pentru 
progres social, partidul comunist a 
ținut seaina ele raportul tortelor 
politico în această etapă, di nece
sitatea concentrării tuturor resur
selor națiunii pentru susținerea 
războiului antihitlerist și redresa
rea economică, de cerințele atia- 
gerii, alături . de foi tele democra
tice, a categoriilor sociale și cer
curilor politice celor, mai largi.

Orientarea forțelor revoluționare 
spre măsuri cu caracter anticapita
list, dșcuțtrea contradicțiilor dintre 
proletariat și burghezie au făcut ca 
spre sfîrșitul anului 1947, colabo
rarea în cadrul guvernului între 
forțele revoluționare și reprezen
tanți ai burgheziei să nu mai lie 
cu putința. Prin înlăturarea expq- 
nenților Partidului National-Liberal 
și reorganizarea guvernului, acesta 
exprima consecvent interesele cla
sei muncitoare, ale țărănimii și in
telectualității, ale tuturor oameni
lor muncii.

In aceste condiții a devenit fla
grantă neconcordanta dintre conți
nutul real al puterii politice și for
ma de organizare a statului — mo
narhia. înlăturarea regalității de
venise nu numai imperios necesa
ră, dar și obiectiv posibilă. Ți.nînd 
seama de transformările politice, 
economice șj sociale petrecute în 
perioada 1944-1947, de noul ra
port al forțelor s<>< • il-politice, parti
dul comunist — d,nd expresie vo
inței mgselpr largi do ia orașe ți 
sate — a statalii țâ obiectiv ne

mijlocit înlăturarea monarhiei. Pen
tru eventualitatea în care regele, 
în calitatea șa de șef al statului 
și comandant suprem al armatei și 
apelînd la sprijinul cercurilor im
perialiste străine, ar fi încercat 
să-și mențină tronul prin forță, au 
fost luate măsuri adecvate, fojo- 
sindu-se în acest scop formațiuni 
pattipțice și unități militare.

Din: însărcinarea partidului co
munist și a guvernului, a revenit 
președintelui Con-iliului de Miniș- 
tri, di. Petru Groza, șl secretaru
lui general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Gneorglie Gheorqhiu-J)pj, misiunea 
de a cpre regelui, în dimineața zi
lei de 30 decembrie, să abdice. 
Izolat și fără vreun sprijin politic 
sau de mase, înțelegînd că orice 
împotrivire este sortită eșecului, 
regele a acceptat să abdice și să 
părăsească țara.

In dupu-amiaza aceleiași zile, 
Consiliul de Miniștri, înțrunțt în 
plenul său, a luat act de abdica
rea regelui, liotărînd să o aducă la 
cunoștința poporUlill pnntr-o pro
clamație : „Istoria va Înregistra o 
lichidare a monarhiei, fără zgu
duiri cum poate inamicii noștri n-ar 
fi dgrit declara în ședința Con
siliului dr. Petru ciroza. Ca să uti
lizez o expresie a reginei mame, 
poporul a Jăcuț azi un divorț — 
și decent și elegant — de monar
hie... Vreau să se știe pretutindeni 
-o- și aceasta este foarte important 
v— că lucrul acesta s-a iăcut cu cu
mințenie, la timpul său".

In seara zilei de 30 decembrie, 
Lț oreje 19, înțr-o atmo-figă (ie 
mare jnsiitlețire, în ai etsisl sală în 
cqie ne allăm acum, Adunarea l>i- 
piitatilor a conșfinUt abolirea m<>- 
marhiei și a adoptat legea prin ca
re Romania ei.i proclamata repu- 

populară. Adunarea Deputa- 
ților a ales jn unanimitate un prq- 
/idii: al Republicii, format din dr. 
C. I. Parlioa, Mihail Sădoveanu, 
Sie la n Voitor, Gheorghe Sterp, Ion 
Niciili. ■ șrt.'î ■ : '

Vestea; înlăturării inonarhiei și 
proclamării Republicii a stîrnit o 

3 explozie de entuziasm în popor, 
ii Pretutindeni, la orașe și . sate, pe 

străzi, și în piele publice, în insti- 
. Iuții șl întreprinderi, masele și-au 

arăiiiț bucuria prin manilesțații ca
re au îmbrăcat caracterul unor 
mari serbări populare. Prin nenu
mărate moțiuni și telegrame, mun
citorii, țărqnii, intelectualii, aimata 
și-au exprimat devotamentul faiă 
de republică, hotărirea nestrămu
tată de a-și consacra toate forțele 

/ înfloririi ei. 3 b; ;, 3;
Evenimentele care au dus la pro

clamarea Republicii demonstrează 
că revoluția populară a cunoscut 
o desfășurare continuu ascenden
tă, ‘ anlrenînd în vâltoarea ei masele 
cele mai largi, toate forțele vii ale 
națiunii. Atît p'e front, în războiul 
antihitlerist, cît și în lupta pentru 
cucerirea puterii politice, îh ope
ra de redresare a economiei na
ționale, oamenii muncii au fScuț 
dovada unui înalt eroism, izbutind 
ptiu eforturile și sacrificiile lor sa 
asigure progresul României. Insu
recția1 armată antifascista, instau
rarea primultîi guvern democratic 
din isțoria (arii, ofensiva neîntre
ruptă a forțelor democratice, pro- 
gresiște, zădărnicirea încercărilor 
puterilor imperialiste de a inteveni 
în treburile interne ale țării și a 
înăbuși lupta maselor — toate a- 
cestea sînt componente ale ace
luiași proces revoluționar neîntre
rupt. ;

Elementul fundamental care a a- 
sigurat victoria icvoliUiei a lost 
închegarea alianței munr itorești- 
țărănești într-o iud. ■•.tnirtibitu for
ța, sub conducerea partidului co
munist, unirea în iurul acc-torașil 
teluri, in cadrul l'iontiilui Națio- 
iidbDbrnocrat, a clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, a tutu- 
ror oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate. In. focul revoluției, 
Partidul ‘Comunist Român ta făcut 
cg strălucire dovada inutiiriltații 
sqle politice, a priceperii de a-și 
s-labora strategia și tactica, por
nind de la realitățile țării, do a 
mînui toate formele de luptă potri
vit necesităților ivite în cursul des- 
u-înării evenimentelor. S-a confir- 
„ t as* •1 meu o dată, și prin ex
periența t-tii noastre, adevărul in- 
csmtgștabjl reușita actțvîtațji.- 

partidului clasei muncitoare depin
de în măsură hotărîloare de capa
citatea de a aplica principiile ge
nerale afe îharxîsm-leninisinuhii la 
particularitățile istorice și naționa
le, concrete, potrivit cerințelor fie
cărei etape.

Proclamarea Republicii a consti
tuit un moment de cea mai man* 
insemnăiate în desfășurarea reVo 
luției populare — momentul carii 
a marcat încheierea procesului de 
cucerire a întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare, aliată 
cri țărănimea și cu celelalte pături 
ale oamenilor muncii, instaurarea A 
deplinei suveranități a poporului. 
Prin republică, națiunea română a 
dobîndit cea mai democratică for
mă de guvernămint din întreaga 
sa istorie, un puternic instrument 
al construirii vieții noi, pășind în 
grandioasa etapă a edificării sg- a 
cialismiilui.

• Tovarăși, •

Viața a dovedit din plin superio
ritatea și nelimitatele valențe de 
progres ale noii lornie de organi
zare, ștatala, msțițuită cu doua de
cenii in nrnia.

Biruințele din perioada care a 
trecut de la proCtataar®a Republicii 
ne îndreptățesc să apreciem că Ro
mânia a'progresate jn acești ani cu 
c întreagă epocă ----- epoca Celor 
mai adinei . și mai Jecunde prefa
ceri dltt istoria patriei noastre, ca
re au schimbat din temelii coirâgu- 
rația social-economică și viața în
tregii națiuni. Au fost . înlăturate 
din arena vieții social-politice cla
sele exploatatoare, întronîndii-se 
egalitatea socialii și dreptatea pen
ii n toti cetățenii tarii-Prin vi.t.iiia 
și consolidarea relațiilor socialiste 
în țoeită economia naționala, aceasta 
s-a .transformat iiilr-un organism 
unitar, ale carpi pulsații vigurga- 
se iși au sursa în proprietatea so
cialistă asupra mijloacelor de pro
ducție, în i omilie eroti planificată a 
proceselor economice.

Aceste realități sînt consfințite in 
Constituția tării, adoptată acum doi 
ani. de forumul mandatarilor voin
ței naționale, cqre îiițr-un paragraf 
lapidar >>r<,< huna : „întreaga putere 
în Republica Socialistă România a- 
parține poporului, liber și stăpîn 
pe soarta sa". Noua denumire a 
țării, consacrată, de Constituție — . 
Republica Soc ialjstă România - sin
tetizează, ,ca intr-un apogeu ai îm
plinirii istorice, uiicisele transformări * 
economice, politic e, sociale, încunu
nate prin victoria deplină și defi
nitivai a socialismului, exprimă șta- 
djul calitativ superior în carețțsi* 
află societatea noastră. ' x*'

Deținînd în infinite șale puterea 
politică, mijloacele de producție și 
întreaga avuție socială, poporul ro
mân dispune de tot ceea ce este nes 
cesgr pentru a-și defini conduce 
în mod nemijlocit propriile destine, ' 
a fructifica in folo.șul său tiirrte 
bogățiile . materiale și spirituale tale 
naiiiinii, In aceasta se exprimă e» 
șența, ciemociațisijiiihii orînduirii > 
noastre socialiste, superioritatea sa r 
asupra oricărui alt tip dedemocra- 

-ție. . : j
Cum' se știe, ijuveinarea repgbli- > 

cană și democratică ,i apărut ca o 
creație, a lumii antice, pentru a de
veni m<ii tîrz.iu una din . formele p? 
care le îmbracă statul burghez. - In > . 
decursul istoriei, s-au fornint institu- 
ții și mecaiiisme specifice regimului C 
republican, dezvoltate mai ales in 
țările cu vechi tradiții dfwocrat- 
hurgjieze. Dar, în orînduirea capita
listă bazată pe proprietatea privată 
asupi a ijiijloai elor de producție și pe 
exploatarea omului do către om, 
instituțiile republicmie rămîii, ine- 

itabiJ o drept, sub <ipaien|a e- 
g Jitaiii juridico intre toti cetățenii

- inși i iiiuente de i voi citare a domi- ; 
nației dp clasă a burghefital. -Engela . 
observa cu: adincă crc-plale < a etit 
timp cît „proprietatciii giiii'eriieftzățl: 
nu poate exista democrație reală. : 
autentică.

Socialismul dă un conținut nou 
republicii ca orîndujre statală, pre- 
luînd, dar schimbîndu-le radical riq. 
tura și finalitatea, inrtjtutii republi
cane tradiționale, adăugîndu-ie RȘi 
forme și mecanisme specifice pu
terii populare. Participarea măstaipf 
celor mai largi ale poporului, fle'ta 
prin reprezentanții lor aleși; fi*: di-

(Contiiuzare in pup. a z-ai
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nomie și din organizațiile obștești, 
Comitelui Central al Partiduliii 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri nutresc 
convingerea feiniă că și in viitor 
politica partidului va ți realizată 
cu deplin succes, spre binele și 
prosperitatea poporului român.

de ari acorda întregul sprijin mo
ral, diplomație și material pînă la 
Victoria finală. Ne pronunțăm pen
tru rezolvarea pe calea tratativelor 
a ti't'.iror problemelor litigioase, 
pentru lichidarea focarelor de 
cordare din lume.

Politica externă a partidului 
guvernului, poziția țării noastre 
ță de problemele internaționale

, . . . , tuale -• _ ......... , ,
Proclamarea Republicii, dezvolta- nea Marii Adunări Naționale d-n

rect, nemijlocit, la elaborarea, dez
baterea și stabilirea deciziilor în 
problemele fundamentale pentru 
destinele țării, consolidarea și dez
voltarea multilateralii, g propriety.. 
ții obștești, a economiei naționale,

,. ridicarea conștiinței socialiste a 
i^rcetățenilor constituie temelia adîn- 
J’cirii continue a democratismului/;

în Viața de stat, a extinderii princi
piilor democratice în modul de or- 
garuzâre și fuucțjotmrș g tuturor 
verigile, vieții sgcjale. MvAs //%;/■;■' 

lptreagu «peru de edificare a ușii 
orîțiduiri înfăptuite în aceste dece
nii. atestă . rolul înalt constructiv al 
ștȘlului socialist pe toate tarîmu- 
rile. Sarcinile ccmipleXP ale deșă- . 
Vîrșirii construcției socialiste și tre
cem treptate țpre comunism presu
pun, pentru o lungă perspectiva is- 

X/torică, ridicarea la un nivel calita- 
*țiv superior a aceștui rol, creșterea 
^neîncetată a contribuției sț^țului 

la dezvoltarea iorți’lor de producție 
ale țării și perfecționarea .relațților 
sociale, la ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Descătușînd inepuizabile energii 
creatoare ale celor ce. muncesc, 
construcția socialistă s-a doyedit a 
fi, în coordonatele sale esențiale, 
procesul unei profunde renașteri 
national»’. Noua orîndtiire a făurit 
comunitatea reală de interese a în
tregului popor; în locul unei so- instruirea tinerei generații, creația 
cietăți sfîșiațe de contradicții, avem 
aȘțfzi o structură socială armonioa
sa, cuprinzînd clase șl pături prie
tene, unite prin aceleași năzuințe. 
Alianță dintre clasa nium itoare și 
țațăpiinșa cooperatistă baza și 
principala forță so< ială a orînduirii 
noastre -, participarea activă a in- 
telectualjtății la dezvoltarea multi
laterală a țării, reprezintă, coordo
nate fundamentale ale înfloririi na
țiunii noastre socialistei

O mare victorie a regimului so
cialist, obținută' pe ba?a aplicării 
politicii marxist-lonlniste a partidu
lui comunist, este • rezolvarea depli
nă a problemei naționale, făurirea 
prietapiei frățești dintre toți oame
nii muncii, indiferent- de naționali- 

gcel^gi țel minu- 
spcjaliste, 

armonioasa 
a forțelor de producție pe întreg bunățățesc continuu condițiile - de 
cuprinsul tării, structura și funcțig- ‘ ..............
narea democratică a organjșmelor 
statale si obștești, . respectarea lim
bii, tțadițiijpT și particularităților 
fiecărei ■ naționalități asigură efectiv 
egalitatea socialii a tuțurpr cetățe
nilor, creează condiții pentru ma- 
nifeștarea deplină a personalității 
1< '

"Biianti’.I strălucitelor realizări ale 
celor două decenii de construcție 
socialista înfățișat, într-o sinte
ză cuprinzătoare, în raportul tova
rășului' Nicolae C’iv.ușest u la recen
tă Conferință Națională a partidului 
—, ne relevă pregnant justețea și 
clarviziunea politicii economice a 
Partidului Comunist Român și a 
statului socialist, orientată stator
nic spre făurirea unei economii mo
derne, clădite pe o puternică baza 
industrială, spre valorificarea in
tensă a resurselor- țării. InfăpitdireA 
programului de industrializare, pen
tru care au fost concentrate prijici- 
palule eforturi materiale și umane 
încă de U Conferința Naționala a 
partidului din octombrie 1945, a im
primat uri ritm susținui forțelor de 
producție, un dinamjșm fără prepe-

poporului nostru 
de a avea în 
partid pjămă- 

mai nobile fibre

în-

JM-

B
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țațe, animați de
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(Urmate din pag. 1)

triolice, care au însuflețit ițțijpilp, 
atîtor generații, și prin cîntecelp 
și versurile înaripate create în zi
lele noastre în semn de slăvire a 
glorioasei istorii a națiunii româ
ne.

Anul 1947. In acordurile unui 
imn solemn, sub strălucirea stemei 
Republicii, pe scenă își fac apari
ția muncitori, țărani, intelectuali 
si ostași, înăițînd cuvinte de laudă 
tinerei Republici, înfăptuirilor din 
cei douăzeci de ani, care, toate la 
un loc, alcătuiesc imaginea con
temporană a țării, chipul ei niîndru 
de azi. ■■

gHjotionant momentul în

agțâre a determinat 
radicale în agricultu- 
satului românesc, sco- 

starea lip seculară de 
imobilism, anlrenîndii-1

mordial al avîntultii întregii eco
nomii, al procesului de ^irba.pizare 
și al încorporării valorilor civiliza
ției în modul de trai al maselor 
largi. Industrializarea a dat o te
melie trainică independenței și su
veranității naționale, creează con
diții pentru participarea tot mai 
intensă a României la procesul mon
dial al revoluției tehnico-științifice, 
la cooperarea și colaborarea econo
mică internaționala.

Reorganizarea pe baze socialist. 
a relațiilor 
transformări 
r§, in viața 
țîn<ju»I din 
înapoiere și
în cursul general ascendent al so
cietății noastre socialiste. Dînd' agri
culturii atenția cuvenită unei ramuri 
esențiale a economiei naționale, par
tidul și statul înfăptuiesc un ansam
blu de măsuri în ve.derea moderni
zării, a dezvoltării ei intensive și 
multilaterale. Prin sistematizarea Io- 
calităților rurale se prefigurează a- 
propierea treptată a vieții satului de 
condițiile și nivelul civilizației ur
bane — componentă inseparabilă a 
înaintării spre societatea comunis
tă.

Socialismul a dat noi coordonate 
vieții spirituale a poporului : nos
tru, a ridicat pe trepte superioare

științifică, artistică și literară. Dez
voltarea învățămîntului de toate 
gradele asigură împlinirea unui 
deziderat fundamental al democra
ției -- larga accesibilitate a mase
lor la valorile științei și culturii. 
Acordînd o înaltă prețuire științei 
ca factor de mare importanță al pro
gresului economic,social, partidul 
și statul nostru au creat condiții 
tot mai bune pentru promovarea ei, 
pentru fructificarea potențialului de 
gîndire științifică originală. Proce
sul de făurire a lumii noi oferă oa
menilor de litere și de artă inepui
zabile surse de inspirație pentru 
a crea opere care să oglindească 
transformările revoluționate. riQLil 
Univers spiritual al poporului nos
tru. ' c • - ‘

In contextul dezvoltării generale, 
economice și sociale a țării, se îrn-

și mai fericit, 
României Socialiste",

In conștiința 
trăiește mîndria 
fruntea țârii un 
dit din cele

’ ale ființei salo, întruchipare a va
lorilor supreme ale națiunii care 
își îndeplinește cu cinste misiunea 
istorica de a asigura înlaptuirea 
idealurilor luminoase ale socialis
mului și comunismului, ' ridicarea 
României în rîndul țărilor cu o 
înaltă civilizație și cultură. . ,

Masele largi populare și-au foi- 
. mat convingerea că politica parti

dului, izvorîtă din cerințele reale 
ale dezvoltării României, reprezin
tă propria, lor politică, un nesecat 
izvor de energie, chezășia făuririi 
viitorului prosper și fericit al pa
triei. Împletirea strânsă' a= 'Activită
ții partidului și poporului, creșterea 
rolului conducător al partidului cg- 

. munist reprezintă o puternică forța 
motrice a mersului înainte al so
cietății noastre în întreaga perioa
dă a construcției socialiste și co
munisto. Ceea ce caracterizează în 
prezent dezvoltarea social-poțițică 
| Rpm.iiuoi esțe panuiparoa entu
ziastă a întregului popor, mai strîns 
unit ca oricînd în jurul partidului, 
la înfăptuirea amplului 
de dezvoltare a țării ' 
greșul al TX-leă al 
munist Român.

Societatea noastră 
stadiu al neîntreruptei, sale ascen
siuni, cînd orînduirea socialistă se 
desSvîrșeșle multilateral, afirmîn- 
dii-și tot mai pregnant posibilită
ții®, civanlajrle și forțele sale crea
toare. Preocupările pentru perfec
ționarea structurii și conducerii e- 
conomiei, științei: și culturii, pentru 
mai buna organizare în profil te
ritorial a activității de stat, pentru 
■ridicarea pe o treaptă superioară 
a întregii munci de conducere a 
vieții politice tși sociale și-au găsit 
o un expie^ie în Lot,virile recen
tei Conferințe Naționale a Parti
dului Comunist Român •—’event» 

Uiinăl'i din cele urni im- 
peutru dezvoltarea ron- 
șocialisrnului

program 
trasat do Con- 
Partidului Co-

a pășit în acel

Tovarăși,

Și 
fa- 
ac- 

amphi dezbătute Iți sșsiu-

viață ale populației — scopul în
tregii politici a partidului doinunisț 
și a statului socialist. Ca urmare a 
măsurilor luate sistematic de către 
partid și guvern, au sporit sala
riile muncitorilor, 
funcționarilor, au 
rile țărănimii, au

intelecluaii'or, 
crescut venitu- 
fost majorate 

pensiile, a luat avînt construcția
de locuințe, s-a înfăptuit un larg 
program de conșțrucții sociai-cul- 
turale, de ocrotire a sănătății.

înfăptuirile din acești douăzeci 
de ani, care stau temelie» trainica 
Republicii Socialiste Rorilânia, sînt 
rezultatul aplicării politicii Parti- 
dului Comunist Român, al munpii 
avîntafe și eforturilor creatoare ale 
tuturor celor ce muncesc. „Reali
zările obținute de țara noastră în 
anii construcției socialiste -^subli
nia tovarășul Nicolae Geaușeșcu în 
Raportul la Conferința Națională 
— sînt rodul creației conștiente a 
întregului popor român, a muncito
rimii, țărănimii și Intelectualității, 
a masejor largi de cetățeni îără 
deosebire de naționalitate, care au 
urmat neabătut politica partidului
comunist, văzind in ea expresia drelor de’partid, de stat, din ©co

în patria

a experienței 
noii orîndiiiri,

proprii în 
bazată pe

merit cu 
portante 
strucției 
noastră.

Sinteză 
făurirea
studierea realităților specifice Ro- 
mâpiei, a experienței altor țari so
cialiste și a tendințelor ce acțio
nează azi pe scară mondială, tota
litatea măsurilor adoptate amplifi
că funcția conducătoare a partidu
lui și rolul organizator al stalului. 
Aceste măsuri creează acel cadru 
care permite, îmbinarea mai armo
nioasă a conducerii centralizate cu 
inițiativa maselor, înlăturarea for
melor și metodelor perimate, creș
terea dinamismului și eficienței p- 
conorniei, corespunzător actualei e- 
tapc de dezvoltare a țării. Intr-o 
impresionantă unanimitate ■ ex
presie vie a coeziunii noii socie
tăți româneșți, a înaltei conștiințe 
socialiste, patriotice. de care sînt 
animați toți cetățenii țării ... po
porul și-a manifestat adeziunea și 
hotărîrea nestrămutată de a mate
rializa ansamblul măsurilor apro
bate de Conferința Națională a 
partidului..

Bizuindti-se pe for|u și capacita
tea poporului nostru, pe devota
mentul Comuniștilor, al tuturor ca-

: rea României pe calea socialismu
lui au creat premisele pentru afir
marea suverană a României în po
litica internațională pentru sporirea 
contribuției sale la circulația valo- 

; ,'rilor materiale și spirituale pe plan 
mondial, pentru participarea ei 
mereu mai activă la soluționarea 
- în interesul păcii și progresu
lui social — a problemelor nodale 
ale contemporaneității.

De-a lurigul ultimelor două de
cenii, în procesul unei activități la
borioase pătrunsă de im înalt simț 
al responsabilității pentru, destinele 
poporului și eauzâ socialismului și 

t păcii, s-au conturat și și-aii demons
trat viabilitatea 
călăuzesc 
dului și 
prietenia

< cu țările 
( lîșt

tei politiei ■, colaborarea cu toate 
țările lumii, indiferent de orîndui- 
ieq lor socială; solidaritatea cu 
clasa muncitoare internațională, cu 
mișcarea de eliberare naționalii, 
noile state care și-au ciștigat inde
pendența ; lupta pentru unirea în- 
tr-un front larg a tuturor forțelor 
antiimperialislo, care militează pen
tru libertate, democrație, I păCC 
progres social; respectarea drep
tului inalienabil al tuturor popoa
relor de a-și hotărî de sine stătă
tor căile dezvoltării sociale și po
litice ; dezvoltarea între state a unor 
relații întemeiate pe respectul re
ciproc al 
denței, ..pe 
interne și 
în scopul 
țității, iiiternaționale. .

Poporul nostru ține seama de fap
tul că procesului de statornicire a 
unui climat de înțelegere și cola
borare între popoare de afirmare li
beră și independentă a națiunilor 

, i se ppun cercurile imperialiste a- 
qresive, care se qmestecă în tre- 
bruile unor state, încalcă dreptu
rile suverani' ale acestora, orga
nizează comploturi în scopul lichi
dării cuceririlor democratice, săvâr
șesc acțiuni agresive care primej- 

• duiege. pacea lumil. Ițjțpreună cu 
opinia publică din întreaga lume, 
țara npașțrj își exprimă deplina 
solldaritate'cu lupta dreaptă a eroi
cului popor vietnamez, hotărîrea

prirtcipiiie care 
'.politica .externă a parti- 
sțatului nostru : alianța, 
și colaborarea frățească 
sistemului , mohdial socia- 

ca element centrai al aces-

suveranității și indepen- 
neamestecul in treburile 
egalitate — toate acestea 
asigurării păcii și secu-

ACOL F E S T I V
care un grup de tineri băieți și 
fete. — reprezentînd generația ce
lor de o vîrstă cu Republica, aduc 
omagiul lor la această sărbătoare. 
In numele copiilor țării, pionierii 
vin Să aducă Republicii salutul ti
neresc, fierbintea lor recunoștință 

’ntru viața fericită de care se bu
cură astăzi.

Frumusețea patriei socialiste, 
viața îmbelșugată, înfrățită a oa
menilor muncii de pe întreg cu
prinsul țării își găsesc o expresie 
puternică în versurile si suitele de 
dansuri ce se succed într-un ri.tm 
Viu.

In final, care a reunit pe scenă 
pe toți artiștii parțieipanți, sub un
duirea steagurilor Partidului și Re-

pubii ii, se ri.dică imnul de slavă 
închinat conducătorului poporului 
nostru și inspiratorului tuturor vic
toriilor sale, Partidul Comunist Ro
mân. Spectacolul se încheie intr-o 
vibrantă manifestare de bucurie. 
Minute în șir, asistenta în picioare, 

. împreună cu artiștii de pe scenă, 
au aplaudat cy căldură, ovaționînd 
pentru partid și conducerea sa.

I.a reușita spectacolului și-au a- 
clus contribuția ansamblurile de 
Cîhtece Și dansuri ale Armatei, 
,,Ciocțrlid", Uniunii Generale a Sin
dicatelor, ii:i|«". corul „Madri
gal*, artiști de frunte din Capitală.

Tuturor, la sfîrșitul spectacolului, 
9jW»Sr»fost oferite flori din partea 
conducerii de partid și de stat.

vața acestui an — se. bucură de a* 
deziunea unanimă a poporului. Jus
tețea Jșj realismul acestei politiii 
sînt demonstrate de extinderea Te- 
lățirilor diplomatice de la 23 de 
state în 1947 la aproape 80 în 1967 
și a legăturilor economice cu peste 
100 de țări, de numeroasele ini
țiative constructive întreprins© în 
acest răstimp, de prestigiul dobîn- 
dit de țara noastră pe arena in
ternațională.

Partidul Comunist Român șl gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia își reafirmă hotărîrea de a fa
ce tot ceea ce depinde de ele pen
tru triumful cauzei socialismului, 
a| idealurilor de libertate și pro
gres, șpcial, pentru întărirea unită
ții sistemului socialist mondial, a 
.mișcării comuniste și muncitorești 
și a forțelor antiimperițdiste d© 
pretutindeni — în puterea și ac
țiunea cărora rezidă garanția salv
gardării păcii — pentru preîntîm- 
pi narea unei noi conflagrații mon
diale, pentru dezvoltarea prieteniei 
și cooperării între popoare.

Stimați tovarăși,

treilea de- 
Republfcii, 
spre viitor

In pragul celui de-al 
< eniu de existență a 
poporul român privește 
cu optimism, încredințat că prin
munca și priceperea sa, sub condu
cerea încercată a partidului, va 
înainta neîncetat pe calea socia
lismului și a buiifistărij, va da o 

s.Șpuă. strălucire României.
IngȘdutti’iui ca, în numele 

mitetului Central al Partidului ■ 
munist Român, al Consiliului 
Stat si Consiliului de Minislri, 
vă transmit dumneavoastră, 
răși deputați și invitați, 
dumneavoastră întregului 
popor, calde felicitări 
acestei aniversări și 
noi succese fii activitatea viitoare, 
sănătate și fericire !

Trăiască scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân - condurătoiul si organi/.a- 
tprul tuturor victoriilor noastre 1

Trăiască ■ unitatea țărilor socialis
te, coeziunea partidelor comuniste 
si muncitorești !

Trăiască pacea între popoare!

TELEVIZIUNE
'■ - -'r • ‘ ■"'Jir

Si ni bată 30 decembrie 1967

18,00 M'mdră-i viața-n sat la 
noi. Muzică populară ro
mânească.
La șase pgși de o ex
cursie. F.misiune-concurs 
psenlru tineretul școlar. 
Telejurnalul de seară.
O.dă Republicii, Emisiune 
de versuri.

20£5 Tele-enciclopedia. 
fil.JiO Cîntecul în imagini.
21,20
23,05
23,20
?3,a6

18,30

Film artistic: Dacii. 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport:
închiderea emisiunii.

Duminică 31 decembrie 1967

10,00 Pentru copii: Poftiți Ja

10,40 Să rldem cu Stan și Bran.
11,05 Cîntec nou de bucurie 

—. muzică populară, ro
mânească.
Concert simfonicTCir 
închiderea emisiunii de 
dimineață.

21,30—4,30 Program special: 
„Revelion 1968".

Co-
Co- 

dg 
. Să 

tova- 
și prin 

■ nostru 
CU OCAZill 
urări de

Luni 1 ianuarie 1968

18,00
19,00

19,30
19,45

21,35

23,50
24,00

.Moș Gorilă Prezent! 
Interpret preierati de 
muzică populară. 
Telejurnalul de seară.
Teatru in studio : „Cerul 
nu există" de, Al. Mi ro
dau.
Filmul artistic : „Vacan
ta" producție a Stu
diourilor engleze cu Cilii 
Richard.
Selccțiuni din programul 
de Revelion (I).
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Marți 2 ianuarie 1968

13,00 Cint și joc în toată tara. 
Muzică populară ramă-, 
nească.

18,30 Film pentru ' copii: „Va
canta iui Banifgciu".
De la Revelionul tinere- 
tului. Reportaj filmat, 
Telejurnalul de seară.
După Revelion. Emisiune 
de varietăți. In pauză ■ 
Desene animate.
Selecțiuni din programul 
de Revelion (II).

23,15 Telejurnalul de noapte
18,30 Închiderea emisiunii.

18,50

19,30
19,45

22,15
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ALGERIASucceseManifestări consacrate
ale forțelor
patriotice laoțiene

aniversari

VIENA

VIETNAMUL OE SUD

ultimele
29 (Agerpres).

GENEVA

PHENIAN

celelalte țări balcanice

Președintele

nouă grefă de inimă

românești 
însă 
constat

noastre 
am vă-

Tiparul I.P.H, Subunitatea Petroșani

Și
Populare

JENS OTTO KRAG,
Prith-ministrii al. Danemarcei

Blaiberg va îi operat 
a lunii ianuarie.

îrv'construcția socialists 
România, Toate aceste reali- 

victorii obținute de pa
harnic și inteligent, 

conducerea Partidului Comu- 
Român.

tiară marea grijă ce se acordă 
mulul in România, ca și în,celelal
te țări socialiste, grija pentru ridi
carea continuă 
al celor

. Convorbirile pe 
ne-du
rea
sînt
atît
tre,

că speră că operația de ifanș- 
următoarele săptămîni. „Cu cit 

fi mai bine*, a spus soția pa-

pitalul
Soția Iui 

plantarea inimii 
va fi mal 
cientului.

Philip 
săptămînă

La cooperativa agricolă „Prietenia 
coreeano-fdmâhă 
avut loc o 
erată celei 
proclamării 
v intui Kim 
Cmilitetului 
perativei" 
basaddrul 
mânia în 
toții s-au 
ținute de 
de ani care au trecut de la procla- 
marea Republicii.

PLEC DIN, RO AJ ANI A cu o ima
gine care este de natură să impre
sioneze pe orice \ izitator străin. 
Am avut sub ochi o adevărată 
frescă a eforturilor- poporului tc-

LIMA. — In apropiere de Lima, 14 persoane 
tea, iar alte 35 au fost grav rănite, în urma ciocnirii 
ze de pasageri.

acum
în

MAURICE SCHUMANN,
Ministru de stat Însărcinat cu cer
cetarea științifică, probleme atomi 

ce și spațiale al Franței

Corespondentul Agerpres, Victor 
Stămate, transmite.: Cu prilejul ce
lei de-a 20-a aniversări a Republi
cii, . ambasadorul României în Cuba, 
Vasile Mușat, a organizat o confe
rință de presă la care au partici- 
pat /reprezentanți ai ziarelor cen
trale, ai radioului și televiziunii. 
Vorbitorul ș-a referit la semnifica
ția zilei 
poporul 
portanta recentei Conferințe Națio
nale a Partidului Comunist Român. 
El a răspuns apoi la întrebările zia
riștilor.

IN CURSUL călătoriei 
în această frumoasă țară, 
zut și am aflat despre numeroase 
realizări 
din 
zări sînt 
porni roman, 
sub 
nist

din S am bon a 
adunare festivă consa- 
de-a 20-a aniversări a 
Republicii. A luat cu- 
Nei Ori, președintele 
de conducere al coo- 

și Nicolae Popa, am- 
Republicii Socialiste Ro- 
R.P.D. Coreeană. Vorbi- 
refferit la succesele ob- 

poporul român în cei 20

Nuțheroși locuitori ai a- 
i și-au petrecut în pat 

an. In ce 
Olanda, activitatea eco- 
țării a avut de suferit de 
gripei. Nu au fost ferite

i ale. unor ocupeți șiroiul 
drsofirr România

a nivelului de trai
Ce muncesc.

care le-am avut
întărit, totodată, convinge- 

că năzuințele poporului român 
îndreptate spre dezvoltarea 

a colaborării dintre țările notis- 
fiil și în direcția extinderii coș. 

laborării cu

AM VIZIT AT instalațiile petro
liere și Rafinăria de Ia Brazi, pre
cum și Uzina de utilaj petrolier de 
la Ploiești si ne-am dai seama de 
importanța colaborării în acest do
meniu mire Venezuela si Romania 
industria petrolului este pentru noi 
de 6. însetpnătate deosebită, lucru 
pentru care credem că stabilirea, 
de. contacte cu România în acest 
domeniu va putea folosi țării noas
tre : în mod deosebit vom putea 
folosiexperiența avansată a Româ
niei în materie de construcții <i 
utilaje pentru industria petrolieră. 
Adresăm sincere urări de bunăsta
re și prosperitate poporului ro- 
tăâh. .jUMjj ' '

mai mare bătălie

LUTS AUGUSTO DUBUC
Președintele Congresului național 
și președintele Senatului din Vene

zuela

ALGER 29 (Agerpres). — Cores
pondentul Agerpres, C. Benga, 
transmite: Joi seara, la Palatul 
Națiunilor de la Club de Pins, din 
Alger, a avut loc reuniunea ca
drelor armatei naționale populare 
algeriene; -prezidată de Houari Bou
medienne, președintele Consiliului 
Național al Revoluției, șeful gu
vernului și. ministru al apărării na
ționale. După cum se anunțase săp- 
tămîna trecută, la această reuniu
ne au fost invitați comandanții..ce

de 30 Decembrie pentru 
rotnân, precum și la im-

I. BRANKOV,
Comisiei permanente 

pentru construcții, arhitectură 
sistematizare a Adunării
jMj a R. P. Bulgaria

VIENTIANE 29 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A., citind postul de ra
dio Paiet Lao, anunță ca forțele 
patriotice laoțiene au ocupat ora
șul Toum Lain, din provincia Sa- 
vaiinaket (sudul Lâosului), în urma 
Unei; bătălii angajate încă la 12 de
cembrie. 70 de soldați din rîndul 
forțelor armate ale grupării poli
tice de dreapta, printre care și un 
comandant, au. fost uciși. Au fost 
capturate 20 de arme grele și o 
cantitate însemnată de echipament 
militar. Un mare număr de soldați 
inamici au dezertat.

- Echipa de medici sud-airicani 
în lume transplantarea unei 
o nouă operație. . , :

operației Philip Blaiberg, în 
internat în stare foarte gravă

Șeful poliției 
James Conlisk, a a- 
urma unor cercetări 
politie au foșt des- 

ai organizației, te-

Epidemie de gripă viroticâ
Epidemia de gripă yirolică sem

nalată în țările din nordul Euro
pei . a declanșat o adevărată alar
mă îndeosebi în Anglia, Olanda și 
Danemarca, unde au fost semnalate 
cele mai multe îmbolnăviri. Agen
ția France Presse relatează că spi
talele din Londra sînt pline de bol
navi, numărul lor liind de două 
ori mai mare decît în anul 1966, 
In Danemarca, medicii sînt supra
solicitați. 1 
cestei țări 
sărbătorile de sfîrșit de 
privește 
notnică.
pe urnit

care de încercuire. Timpul nefavo
rabil a întrerupt raidurile de sus
ținere ale: aviației americane. Vi
neri dimineața, luptele continuau.

La sud de zona demilitarizată, ti
rul patrioților a doborît două eli
coptere americane, iar în raionul 
Phu Cat un elicopter de transport 
american „gigant" s-a prăbușit în 
timp ce încerca să aterizeze. Șap
te militari au fost uciși, iar 25 ră
niți.

Un comunicat difuzat de agenția 
de presă Eliberarea arată că între 
2.4 noiembrie și 10 decembrie for
țele aimate populare din Vietna
mul de sud care acționează în pro
vinciile Soc Trang și Bac Lieu au 
scos din luptă 2 000 de soldați ina
mici. In timpul luptelor angajate 
de unitățile F.N.E. au fost distruse 
15 avioane, 6 transportoare blin
date, au fost aruncate în aer 3 po
duri și capturată o însemnată can
titate de armament. In această pe
rioadă, patriotii au ocupat 30 de 
„sate strategice" situate în jurul 
capitalelor celor două provincii.

indii .pentru progresul țării, a rit
mului impetuos ele dezvoltare a e- 
coriomiei, <ie creștete o venitului 
național. Bineînțeles că pentru 
dumneavoastră, că și pentru noi, 
lămîn încă multe de rezolvat, dar 
este e\Merii ca poporul român, 
mîndru ele trecutul său, promovea
ză ferm o politică de progres eco
nomic și social.

& chicago: 
din Chicago, 
nuntat ;că în 
întreprinde d- 
coperiți membri 
roriste Ku Klux Klan care: făceau 
parte din. poliție. Ei vor-fi judecăți 
de către un tribunal al 'poliției.

Corespondentul Agerpres, P. 
Stăncescu, transmite: Cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a procla
mării' Republicii, ambasadorii I ro
mân la '"Viena, Gheorghe Pole, a 
organizat, o conferință urmată de 
un cocteil pentru membrii coloniei 
române din Austria. Ambasadorul 
a vorbit despre însemnătatea în 
viata poporului nostru a procla
mării Republicii. SAIGON 

mai mare bătălie din ultimele zile 
a fost angajată joi între unități ale 
patrioților sud-vietnamezi și peste 
1 000 de pușcași maxim americani 
și militari saigonezi în sectorul Hol 
An. la 25 kilometri sud de marea 
bază americana de la Da Nang. In 
timp, ce elicopterele americane au 
aterizat, debarcind pușcași marini 
pentru o „operații' de curățire", 
patrioțîi s.ud-vietnamezi bine capiu- 
llațî și fortificați au imobilizat duș
manul, deschizînd un foc puternic; 
In ciuda unui susținut atac aerian 
împotriva pozițiilor patrioților și a 
pierderilor mari (numai în ziua de 
joi ău fost scoși din luptă 80 de 
militari americani și numeroși mi
litați sud-vietnargezi), inamicul nu 
a putut înainta. La începutul serii, 
unitățile F.N.E. au lansat un contra
atac împotriva unităților de infan
terie și blindate sud--, ietnameze 
care încercau să efectueze o miș-

HUANG PING WE1,
Vicepreședinte al Societății de 

geogrgiie din R.P Chineză

I MlNjUN AFhl,n peisaje zde Cai- 
paj; lor, pe care le-Sm Iniversat, 
cîtnpide manoii- • u'- Ml deniei Șt 
largul litoral însorit ai .Mării Ne
gre ne-au creai o impresie puter
nică despre natura foarte raliată 
a țârii dumneavoastră \ aloareti 
ailietică a mu,■celor dumneavoas
tră și actiz itnlea cullarata sînt 
pentru noi o mărturie a grijii pe 
care o aveți pentru dezvoltarea mai 
departe a culturii ca o contribu
ție la menținerea identității dum
neavoastră naționale. Dat mai pre
sus de orice, noi am constatat, in 
urma numeroaselor vizite, dezvol
tarea impresionantă a economiei 
țării dumneavoastră. Energia oa
menilor muncii și resursele solu
lui dv. au contribuit la dezvoltarea 
agiicillturii De-.pro dezvoltarea im
petuoasă a economiei 
auzisem mulie lucruri, 
am avut prilejul să o 
mod nemijlocit.

DAMASC 29 (Agerpies). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Siriei, YousSef Zeâyyt-n — anunță 
agenția France Presse — a decla
rat că trimisul special al secreta
rului general al O.N.U., Gunnar 
Jarring, nu va ti primit de autori
tățile de la Damasc. Zeayyen a 
reamintit că Siria a respins proiec
tul de rezolii ție britani/ adfeptat 
de Consiliul de Securitate Și deci 
„nimic nu justifică primirea la Da
masc a trimisului special al secre
tarului general al O.N.U. a cărui 
misiune se reduce la aplicarea ■.<- 
cestei rezoluții". /j1’

probabil in a doua sau a lieia

CAPETOWN 29 (Agerpres). - 
care a realizat pentru prima dată 
inimi la om se j pregătește pentru

De data aceasta va ii supus 
vîrstă de 55 de ani, care se află 
la spitalul „Groote Schurr".

Blaiberg a declarat 
va avea loc în 

devreme, cu atît va

lor cinci regiuni militare, adjunc- 
ții lor și toți comandanții de uni
tăți pînă la nivelul batalioan^ljor. 
Presa algeriană și postul de radio 
anunță o că în cadrul reuniunii s-au 
aiiaiizat cauzele, efectele și reper
cusiunile evenimentelor legate: de 
rebeliunea militară condusă de 
Tahar Zbiri.. Totodată, participanta 
la reuniune au discutat rolul . pe 
care armata națională populaiă1 ‘t 
trebuie să-l joace în activitatea- ge-, 
rierala a țării. Agenția France" 
Presse a transmis textul integral al 
rezoluției adoptate de reuniune, în 
care participanții .și-au reafirmat 
.fidelitatea fața de președintele 
Boumedienne. Rezoluția condamnă 
acțiunea din 14 decembrie a mi
litarilor conduși de Zbiri, iar paj- 
ticipanții s-au declarat gata să fa
că totul pentru a menține united 
armatei.

S-a hotărît, de .asemenea, 
Ahmed Mohammed, comandantul 
regiunii a 5-a militare, sa deviH$ 
și comandant al regiunii I (Blida), 
unde după moartea lui Said Abițl 
fuse numit maiorul Belhcuchet,

Corespondentul Agerpres, H. Li
man, transmite: Ambasadorul Re
publicii Socialiste România în El
veția, Vasile Dumitrescu, a ținut 
joi seara o conferință de presă cu 
prilejul aniversării a 20 de ani de 
la" întemeierea- Republicii. Vorbito
rul a evocat succesele realizate de 
România in aceste două decenii în 
domeniul economic, social si cul
tului, ca ;i pe planul politicii exter
ne. S-au prezentat apoi filmele 
documentare j,Comori de artă în 
muzeele noastre", si „Aluminiu- 
mul"; '■ : : i zțpz- 'ppM'- -y

Au participat numeroși reprezen
tanți ai principatelor ziare relveție- 
ne, Institutului international ai pre-

CURSU1 vizitei ura luat cu- 
g hpștinjă în mod direct de transfo?- 
■i^^&'ileistotice uriașe petrecute de 
■/a instaurarea puterii populare in 
Uilțgmânia: In acest timp s-a cons- 

.truit mult, dar mai important este 
că ritmul crește de Ia an la an: 

oile magistrale și complexe de 
ȘtpWe din București, Brașov, 

Constanța, Piatra Neamț eviden-
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