
Lucrările ședinței 
jubiliare 

a Marii Adunări i

PROIFTAR1 DIN TOATt TAUB E tlNTTl.VA I

ANUL XX 

(XXV) NR. 5940

Sîmhăfă
30 noiembrie

1968

4 pagini

30 hani

Naționale a

Deputat fi maielur sfat ol la 
rit s-au î nit unit vineți dimi
neața la Palatul Republicii 
Socialiste România in cadrul 
actualei sesiuni a Mai ii Adu
nări Noii' naiv, Inlt-o ședință 
iubii Iară consacrata sărbători
rii semicentenarului Unit'd 
Transilvaniei cu România.

Prin reprezentanții săi. tatu 
întreagă cinstește pe toii a- 
reia care au înscris o pagi
nă de aur fn istoria Româ
niei, înfăptuind statul national 
■unitar român. Ședința jubiliară 
a Marii Adunări Naționale are 
toc sub semnul înaltei prețuiri 
oe care conducerea partidului 
și statului o acordă tradițiilor 
nalrintice și revolutionare ale 
toporului. al dragostei si res
pectului fată de i'Slenirea 
progresistă a inainlașil'r.

In sala Palatului domnește 
• • atmosferă sărbătorească. 
Fundalul ma’ii scene este do
minat de stema Republicii So
cialiste România, încadrată de 
dalele festive .1918-19T8 — 
50 de ani de la Unirea Tran
silvaniei cu România", de dra
pele tricolore si roșii

Sini prezent i, la jubiliara 
tnlilnire. alături dc reprezen
tanții aleși ai națiunii, nume
roși invilali: membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, 
membri ai Consiliului National 
Român Central și delegai! la 
Adunarea Naționala de la Al
ba lulia, din 1 decembrie 1918, 
veterani ai mișcării muncito
rești. reprezentanți ai tuturor 
județelor tării. Participă con
ducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
reprezentanți ai vieții științifi
ce șl culturale, generali și ofi
țeri superiori, șefi ai cultelor, 
oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile bucu- 
restene.

fn sală se altă șeii ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
Ic București, alașali militar 
ziariști români și coresponden
ți ni presei străine.

Ora 10. întreaga asis
tentă intimpinâ cu puternice 
aplauze sosirea conducătorilor 
partidului și stalului.

fn tribunele oficiale iau loc 
tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer. Gheor- 
qhe Apostol. Emil Bodnaraș. 
Chivu Stoica. Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trolin, llie Ver
de/. Maxim Berqhianu. Florian 
Dănăiache. Constantin Dra
gan. Janos Fazekaș, Leonle 
Răutu. Vasile Vflcu. Iosif Banc. 
Petre Blajovici, Emil Drăgă- 
nescu. Mihai Gere. Petre Lu- 
pu, Manea Mânescu. Dumitru 
Popa. Dumitru Popescu, Gheor
qhe Stoica. Mihai Dalea. Va
sile Patilinet.

Au luat loc. dv asemenea. 
to\ arășii Constanta Crăciun. 
Ștefan Peterii, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stal. Cons
tantin Slătescu, secretar, și 
membri ai Consiliului de Stat.

Deschizind ședința jubiliară, 
tovarășul $leian Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale. a spus -.

Exprimăm cu acest prilej o 
magiul profund și prinosul re
cunoștinței noastre tuturor a 
celora care prin lupta și jert
fa lor au pregătit Unirea, tu
turor acelora care prin hotă- 
rirea lor unanimă, expresia 
voinței întregului popor. au 
înfăptuit la Alba lulia la 1 de
cembrie 1918, actul istoric cori
stă la baza făuririi statuii-' 
national român unitar.

fn numele Marii Adună r: 
Naționale. tovarășul Ștefan 
Voitec a transmis un călduio- 
salut membrilor Consiliului Na
tional Român Central și celor, 
talii delegați la Adunarea Na 
lională de la Alba lulia din 
1 decembrie 1918. veteranilor 
mișcării muncitorești, repre
zentanților tuturor judefelor

lății sl celorlalți invitai I pre 
zenfl la ședință.

Primit cu puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul Ni- 
colac Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Romăn, 
președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste Romă 
nla.

In repetate iindurr, deputajil 
Marii Adunări Naționale și in
vitații la ședința jubiliară au 
subliniat expunerea cu vii și 
însuflețite aplauze. La sllrșit, 
minute in șir, participanta au 
ovaționa! îndelung pentru pa
llia noastră. România socia
listă, pentru Partidul Comu
nist Român, continuatorul și 
înfăptuitorul tuturor năzuințe
lor sfinte ale poporului nos
tru de liberlate șl independen
ta de dreptate socială, peni ni 
conducătorii să;

Rostind un < ux Ini de în
cheiere a ședinței jubiliare, 
președintele Marii Adunări 
Naționale. tovarășul Ștefan 
Voitec. a spus: Amintirea înăl
țătoarelor clipe trăite aici, în
tru solemna evocare a Unirii 
Transilvaniei cu România, a 
făuririi stalului unitar român, 
va dăinui în inimile noastre 
nu numai ca o caldă, adincă 
cinstire a unui eveniment glo
rios din istoria patriei, dar șl 
ca un îndemn pururea viu la 
slujirea devotată a idealuri
lor nobile care însuflețesc po
porul nostru, entuziast și neo 
boșii constructor ol României 
socialiste.

Cu viu interes și emojie am 
ascultat cuvinlarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care, în lu
mina dezvoltării conlempotane 
a României, a reliefat cu pute
re semnificația evenimentelor 
de acum o jumătate de veac 
și a făcut o amplă și profundă 
analiză a politicii interne și 
Internationale a Partidului Co
munist Român. Actul istoria 
proclamat in urmă cu 50 de 
ani de Adunarea Națională de 
la Alba lulia este expresia uni
tății de voiaja a întregului po
por, a muncitorilor, țăranilor 
și cărturarilor în jurul ideii 
înfăptuirii stalului român uni
tar, independent și suveran. La 
făurirea acestui act măreț, 
un rol activ, hotărîtor l a avut 
clasa muncitoare, mișcarea 
muncitorească, socialiștii din 
linului românesc de peste Cat- 
pafi. Purtătorii de cuvin! ai 
muncitorimii, exponenta ei so
cial iști au subliniat la Alba lu
lia nu numai adeziunea solem
nă. totală și înflăcărată a ma
selor muncitoare la actul uni
rii care se săvîrșea, dar au 
expus, totodată. un program 
precis, menit să stea la teme
lia statului national român, să 
asigure depline drepturi și li
ber tăji democratice, să ducă la 
ridicarea pe o treaptă mai înal
tă a vieții înliegului popor 
muncilor de la orașe și sale, 
fără deosebire dc naționalita
te. Se confirmă astlel că nu
mai clasa muncitoare putea 
primi misiunea istorică să îm
bine lupta pentru dezrobirea 
națională cu lupta pentru dez
robirea socială.

Mindru de glorioasele lui 
Iradifii. mindru de puterea Iui 
de acum de a-și fi înfăptuit 
năzuințele dinlotdeauna, po
porul nostru evocă unirea de 
la înălțimea cuceririlor ievo
lutional e ale socialismului, pri
vind cu încredere și hotărire 
spre zările luminoase ce i se 
deschid. Politica marxisl-leni- 
nistă a partidului, susținută 
unanim și înfăptuită cu aMc- 
galie unește intr-un singur 
gînd și o singură x oiri/ă pe 
toii fiii patriei noastre social-s- 
le. Dragostea fată de partid, 
încrederea nețărmurită în li-
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REA

LA

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a mareșalului

I. I. lakubovski și a șefilor 
delegațiilor armatelor statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm

preună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș și Vasile Pa- 
tilinet, a primit vineri, 29 noiembrie 
a.c., pe mareșalul I. I. lakubovski, 
comandantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite, general de armată S. M. 
Ștemenko. șeful de Stal Major al 
Forțelor Armate Unite, șl șefii dele
gațiilor armatelor statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia,

care au luat parte la recenta cons
fătuire de la București.

La primire au participat tovarășii 
general-colonel Ion Tonifă, ministrul 
forțelor armate, general-colonel Ion 
Gheorghe, prira-adjunct al ministru
lui forțelor armate, șeful Marelui 
Stal Major.

Întrevederea s-a desfășurat înlr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Stimați tovarăși deputați,

Ședința jubiliară a Marii Adunări 
Naționale este consacrată aniversă
rii semicentenarului Unirii Transil
vaniei cu România — eveniment is
toric de importantă crucială în viața 
poporului nostru, care a dus la rea
lizarea statului national unitar ro
mân și a deschis calea dezvoltării 
unitare a națiunii noastre. tAplauze). 
Pormiteți-mi, stimali tovarăși, să a- 
dresez, cu prilejul acestei mari săr
bători naționale, în numele forumu
lui suprem al tării — Marea Adu
nare Națională —, in numele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român și al guvernului, tuturor 
oamenilor muncii din tara noastră 
-- muncitori, țărani, intelectuali, 
bărbați și femei, tineri și vîrslnici, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — cele mai călduroase 
felicitări. (Aplauze puternice).

încununare a aspirațiilor de vea
curi ale poporului nostru pentru eli
berare națională, rezultat al luptei 
duse de cele mai înaintate forțe so- 
cial-polili'-e ale vremii — în cadrul 
cărora rolul hotărîtor l-au avut ma
sele populare — unirea din 1918 a 
reprezentat o adevărată piatră dc 
hotar în dezvoltarea României mo
derne.

Unirea Transilvaniei ei tara a des
chis calea spre dezvoltarea națiunii, 
a croat cadrul propice pentru o mai 
accentuată evoluție a economiei, 
științei și culturii, pentru intensifi
carea mișcării revoluționare a cla
sei muncitoare, a activității tuturor 
forțelor progresiste ale societății.

Condițiile pentru înflorirea impe 
luoasă a națiunii noastre, pentru 
descătușarea energiilor creatoare alo 
întregului popor șl înfăptuirea nă
zuințelor dc progres ale maselor 
s-au realizat însă abia după elibo 
rarea patriei de sub jugul fascist, 
în epoca glorioasă a edificării orin- 
duirii noi, socialiste, cînd clasa 
muncitoare în alianță cu țărănimea 
muncitoare a cucerit puterea do stat, 
cînd a fost desființată exploatarea 
omului de către om și lichidate cla
sele exploatatoare, iar poporul a 
devenit stăpîn deplin al destinelor 
sale (Aplauze). Socialismul a reali
zat idealurile de libertate socială și 
națională pentru rare au luptat îna
intașii cei mai luminați, a înfăptuit 
pentru prima oară unitatea social 
politică a poporului. Națiunea noas
tră socialistă, liberă si independen 
tă, aniversează semicentenarul Uni 
rii Transilvaniei cu România în con 
diliilo în rare întregul nostru popoj 
iși consacră, cu avînt nestăvilit, 
forțele înfăptuirii mărețului program 
elaborat de Congresul al IX-lea 
pentru desăvârșirea construcției so
cialiste, pentru ridicarea patriei pe 
noi culmi do civilizație șl progres. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

înfăptuirea unirii este rezultatul 
dezvoltării istorice obiective a țări
lor românești, al luptei roaselor lar
gi a întregului nostru popor. Istoria 
poporului român eslc străbătută, ca 
un fir roșu, de lupta împotriva co
tropitorilor, pentru eliberare națio
nală și socială. Condițiile în caro 
și-a dus existența și s-a dezvoltat 
poporul nostru în această parte a 
lumii au fosl deosebii de vitrege. 
El a trebuit să reziste de-a 'ungul 
secolelor în fața a nenumărate fur
tuni, să tină piept popoarelor mi 
graloare, să înfrunte atacurile mari 
lor imperii vecine care rîvneau la 
bogățiile sale și urmăreau să-l în
genuncheze. Dar, în pofida împreju
rărilor neînchipuit de grele în caro 
a trăit, a tuturor vicisitudinilor Is
toriei, poporul român a rămas ne
clintit, păslrindu-și ființa națională, 
muncind cu dîrzenie pentru dezvol
tarea sa economică, socială, cultura- 
1 1 pentru progres șl civilizație. (Vii 
aplauze).

Este știut că in condițiile orindui- 
rii feudale — a cărei caracteristică 
ora fărimițarea statală — și pe teri
toriul tării noastre s-au constituit 
nuclee administraliv-politice diferi
te : Tara Românească. Moldova, 
Transilvania. Cu toate acestea, da
torită omogenității structurii econo
mice, sociale și culturale a întregu
lui teritoriu locuit de români, lim
bii unitare, precum și puternicei 
conștiințe a originii comune a locui

torilor, între cele trei state stau dez
voltat permanent contacte și legă
turi multilaterale intense. Neconte
nit au avut loc schimburi de bunuri 
materiale, o puternică circulație de 
idei, de opere de cultură și artă și, 
mai presus dc orice, s-a închegat 
conștiința necesității luptei unite 
împotriva cotropitorilor, a dușma
nilor comuni. Eslc cunoscută eroica 
rezistență opusă de poporul nostru 
sub steagul unor mari domnitori și 
conducători de oști, ca Mircea cel 
Bătrîn, Ștefan cel Mare, Iancu de 
Hunedoara, Vlad Țepeș și alții, îm
potriva dominației otomane, pentru 
apărarea gliei strămoșești, rezisten
tă care a impus respect dușmanilor 
și prețuire prietenilor.

Un eveniment memorabil in isto
ria poporului nostru este unirea 
vremelnică a Țării Românești, Mol
dovei și Transilvaniei într-un stal 
feudal centralizat, sub conducerea 
marelui voievod Mihai Viteazul. U- 
nirea de la Alba lulia din 1600 s-a 
înscris pentru totdeauna, cu litere 
de aur, în hronicul țării, acest act 
devenind un simbol strălucit, însu- 
flelilor pentru toate generațiile care 
au aspirat spre constituirea stalului 
unic national. (Aplauze puternice).

Lupta maselor populare împotriva 
asupririi și împiL Irii, pentru liber
tate sociala și națională s-a desfă
șurat de-a lungul secolelor în toate 
țările române. Istoria mișcărilor so
ciale din Transilvania înscrie, ast
fel, la loc de frunte marile lupte ță
rănești de la Bobîlna, puternicele 
răscoale conduse de Gheorghe Doja, 
de Horia, Cloșca și Crișan și alîtea 
alte acțiuni eroice care au zguduit 
nrînduirea feudală, caro au ținui vie 
flacăra spiritului de luptă în con 
știința maselor largi populare.

Alături do români, in aceste bă 
lălii sociale s-au ridicat și oameni 
ai muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare, populațiile așezate în 
decursul veacurilor pe meleagurile 
irestei țări șl care au trăit, muncii 
și luntal în unitate și frăție cu po
norul român. Viața a demonstrai 
fără pulintă do tăgadă că românii, 
maghiarii, germanii și celelalte na- 
lionalilăti conlocuitoare au pulul 
face față greutăților timpurilor, au 
outut învinge în lupta împotriva ex- 
oloalatorilor șț asupritorilor, an pu
lul păși pe drumul progresului, nu
mai muncind și luutinrl alături, în
frățiți. (Aplauze puternice).

Istoria frămîntată dc bătă
lii necurmate împotriva co
tropitorilor, războaiele de apărare 
împotriva atacurilor puterilor asu
pritoare străine, duse pe teritoriul 
patriei, s-au soldat cu distrugerea a 
nenumărate valori materiale și spi
rituale, au frînat pentru multă vre
me dezvoltarea forțelor de produc
ție, progresul societății noastre, de- 
lerminînd rămînerea în urmă a sta
telor românești față de țările din 
centrul și apusul continentului. Aco
lo procesul de dezvoltare a națiu
nilor, do închegare a statelor națio
nale s-a înfăptuit cu mult înainte, 
societatea a putut avansa mai iute, 
orînduirea feudală s-a destrămat 
mai rapid, deschizind drum relațiilor 
de producție capitalisto, progresului 
economic și cultural. In timp ce o 
mare parte a avuției poporului nos
lru încăpea pe mîinile exploatatori
lor șl asupritorilor străini, iar țara 
era secătuită, zbătîndu-sc în lipsuri 
și sărărin, statele occidentale, por
nite po drumul capitalismului, îșl 
dezvoltau industria, își clădeau pu
ternice lăcașuri de cultură și știință, 
mergeau holăril pe drumul civiliza
ției. Istoria României a confirmat 
cu putere concluzia științifică, mar- 
xist-leninistă, că dominația străină, 
știrbirea sau pierderea suveranității 
și independenței naționale, afec
tează grav dezvoltarea popoarelor, 
evoluția societății omenești, aduc 
imense prejudicii intereselor vilalc 
ale maselor. Totodată, ea pune în 
evidentă adevărul fundamental că 
jugul asupririi străine poate ’ frîna 
pentru un timp, poale înlirzia evo
luția unui popor, dar nu-1 poale îm
piedica să-și realizeze aspirațiile de 
libertate, unitate și progres, nu poa
te anihila acțiunea legilor inexora
bile ale dezvoltări sociale — dacă a- 
cesl popor este hotărîl să trăiască 
liber. (Aplauze puternice; îndelung 
repetate).

Eliberarea națională a poporului

român, înfăptuirea unității sale sta
tale s-au impus, în special, începînd 
din secolul trecut, ca o problemă Ia 
ordinea zilei, ca o necesitate impe
rioasă ridicată de însăși dezvoltarea 
societății, ca o condiție indispensa
bilă de care depindea înscrierea po
porului român pe orbita progresului, 
alături de țările avansate ale Eu
ropei.

Aspirațiile poporului român spre 
unire au lost exprimate cu deosebită 
pregnanță în cursul revoluției de la 
18-18, care a izbucnit aproape si
multan în cele trei țări române, Iț
ind însuflețite de aceleași Idealuri 
și revendicări. înscriind pe steagul 
ei lozinca înlăturării feudalismului, 
a făuririi unității naționale și a cu
ceririi independenței, revoluția de la 
1848 a dezvoltat și mai puternic 
conștiința de sine a poporului ro
mân, hotărîrea locuitorilor țărilor 
române de a realiza unitatea națio
nală în cadrul frontierelor aceluiași 
stat. Marele patriot Nicolae Bălcescu 
sublinia că „o dată înfăptuita aceas
tă revoluție, ne mal rămîneau de fă
cut alte două revoluții: o revoluție 
pentru unitatea națională, și mai 
tirziu, pentru independența naționa
lă, ca în felul acesta națiunea să re
intre în posesia deplină a drepturilor 
sale naturale" 1).

Primul și hotăritorul pas spre uni
ficare statală l-a constituit unirea 
Moldovei cu Țara Românească, în 
ianuarie 1859. Victorie remarcabilă 
a maselor de țărani, meșteșugari, lu
crători și tîrgoveți, a cărturarilor 
progresiști și palrioți. Unirea Princi
palelor a reprezentat actul care a 
pus bazele statului național român 
modern. Ea a avut un puternic ecou 
si in Transilvania, întărind conștiin
ța unității naționale a maselor popu
lare din această provincie, stimu- 
lînd lupta lor pentru unire cu țara. 
Unirea Principatelor, precum și re
formele cu caracter burghezo-demo- 
cratic care i-au urmat, au creat con
diții pentru accelerarea dezvoltării 
tării pe drumul capitalismului. Eta
pa nouă în care intrase societatea 
românească, nevoia de lărgire a pie
lei și de extindere a relațiilor de 
producție capitaliste impuneau și 
mai stringent Unirea Transilvaniei 
eu România și cucerirea independen
tei de stat a întregului popor român

Idealul independentei a fost reali
zat în cursul războiului din 1877 
prin lupta eroică dusă de armata 
noastră, împreună cu ostașiii ruși și 
patrioții bulgari. Participarea a nu
meroși voluntari transilvăneni, înro
lați sub drapelul românesc, la răz
boiul pentru cucerirea independen
ței, a conslituit o pagină impresio
nantă de solidaritate națională în 
realizarea uneia din cele mal de 
seamă năzuinți ale întregului nostru 
popor.

Dezvoltarea conștiinței naționale 
a căpătat un nou și puternic impuls 
după apariția pe scena socială a tă
rii noastre a proletariatului, o dală 
cu închegarea și afirmarea în viața 
politică a mișcării muncitorești, so
cialiste. încă din ultimele decenii 
ale secolului al XIX-lea, clasa mun
citoare din România se manifestă tot 
mai pregnant drept forța socială ca
pabilă să preia în mîinile sale stea
gul marilor idealuri ale celor ce 
muncesc, ale luptei pentru eliberare 
socială și națională, pentru formarea 
și consolidarea națiunii române, 
pentru înfăptuirea societății fără de 
exploatare. (Aplauze puternice). Miș
carea muncitorească, militanții socia
liști din țara noastră au pornit în a- 
ceastă luptă însuflețiți do principiul 
marxist al dreptului popoarelor la 
autodeterminare, la constituirea lor 
în state naționale de sine-stătătoa- 
re.

La sfirșilul secolului trecut și 
începutul secolului nostru, cu toate 
progresele obținute în înaintarea pe 
calea capitalismului, România conti
nua să fie o tară slab dezvoltată 
din punct de vedere economic, cu o 
Industrie restrînsă, cu o economie 
avind un pronunțat caracter agrar.
Această situație era determinată de 
menținerea unor puternice rămășițe 
feudale, precum și de politica mo
narhiei și claselor dominante care

aserveau bogățiile țării monopoluri
lor strănie, marilor puteri imperia
liste. Ea rîndul ei, Transilvania, a- 
flată sub dominația imperiului habs- 
burgic, nu-și putea valorifica în
tregul potențial economic, se dez
volta unilateral, ca bază de materii 
prime pentru industria provinciilor 
centrale ale imperiului. Se poale 
spune deci că la începutul secolului 
al XX-lea România se afla în etapa 
inițială a dezvoltării sale industria
le, in prima fază a capitalismului. 
Analiza obiectivă, științifică a nive
lului de dezvoltare a forțelor de 
producție și a caracterului relațiilor 
de producție infirmă categoric opi
niile potrivit cărora in acea perioa
dă România s-ar fi aflat în stadiul 
capitalismului monopolist, ar fi 
fost un stal imperialist. România 
era ea însăși un hinterland al ma
rilor puteri imperialiste, sursă de 
materii prime și piață de desfacere 
pentru monopolurile străine. La a- 
cestea se adăuga faptul că procesul 
de formare a stalului national ro
mân nu era încă încheiat, că o în
semnată parte a teritoriului țării se 
găsea sub stăpînire străină. Refe- 
ferindu-se la situația țării noastre 
și a altor țări est-europene în 1913, 
Lcnin sublinia că sarcina istorică ce 
sta în fața popoarelor din această 
zonă era crearea statelor naționale 
unitare. „In toată Europa răsăritea
nă (Austria și Balcani) — spunea 
Eenin — și în Asia, adică în țările 
vecine cu Rusia, transformarea bur- 
ghczo-democralică a statelor — care 
pretutindeni în lume a dus, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, la 
crearea dc state naționale indepen
dente sau de state formate din na
ționalități cil mai apropiate și înru
dite între ele — nu a luat încă sfîr- 
șit sau se află abia la început’ (1). 
Realizarea statului național unitar 
devenise, în preajma primului răz
boi mondial, o cerință imediată, o 
condiție primordială a mersului îna
inte al tării noastre pe plan econo
mic și social.

Izbucnirea războiului mondial in 
1914 a constituit un moment de 
răscruce in dezvoltarea socială și 
politică a statelor europene, un e- 
veniment care a zguduit puternic 
rînduielile 'vechi, ascuțind la maxi
mum contradicțiile sociale și națio
nale de pe continent, determinînd 
un puternic val al luptei popoare
lor pentru eliberare socială șt na
țională. După cum se știe, primul 
război mondial a avut un caracter 
imperialist, fiind rezultatul luplc: 
marilor puteri pentru reîmpărțirea 
lumii, a imperiilor coloniale, a sfe
relor de influentă, pentru cucerirea, 
de noi teritorii șl acapararea de surse 
dc materii prime și piețe de desface
re. Declanșarea războiului a provo
cat o vie reacție de protest și îm
potrivire în rîndul maselor munci
toare din toate țările, care știau 
că această conflagrație mondială le 
va aduce uriașe suferințe și vărsări 
de sînge, că ea va fi suportată pînă 
la urmă do cei ce muncesc. La aces
te mișcări antirăzboinice desfășura
te de clasa muncitoare internațio
nală, au luat parte activă $1 munci
torimea, mișcarea socialistă din ta
ra noastră. Prin puternice demons
trații și acțiuni greviste masele 
populare și-au exprimat opoziția față 
de intrarea României in război.

După cum se știe, timp de doi 
ani țara noastră a rămas în afara 
războiului, adoptind o politică do 
neutralitate. Desfășurarea evenimen
telor, precum și presiunile exerci
tate asupra sa do marile pu
teri europene au determinat Ro
mânia să intre în anul 1916 
în viitoarea războiului de partea 
coaliției imperialiste anglo-franco- 
ruso, care promitea și satisfacerea 
revendicării unirii Transilvaniei cu 
țara. Astfc) participarea țării noas
tre în război, alături do această coa
liție a coincis cu dorința arzătoare a 
maselor largi populare de a realiza 
Unirea cu Transilvania, făurirea sta
tului român unitar.

Criza generală a capitalismului, 
declanșată în condițiile primului 
război mondial, a cunoscut o consi
derabilă agravare, o dală cu vic-

1) „Gindt t- social-politică despre 
Unire" — E'i;'ura Politică — 1966, 
pag. 49.

toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie — eveniment de însem
nătate istorică pentru destinele o- 
menirii, caro a inaugurat epoca re
voluțiilor proletare, a eliberării na
ționale a popoarelor, a trecerii do 
la capitalism la socialism. (Aplauze 
puternice). Constituirea primului stat 
muncitoresc-țărănesc pe a șasea 
parte a globului pămîntesc a creat 
o breșă adincă în sistemul capita
list, a provocat un avint fără pre
cedent în mișcarea revoluționară a 
timpului, a dat un nou și puternic 
imbold popoarelor asuprite in lupta 
pentru scuturarea jugului străin. E- 
coul Revoluției din Octombrie s-a 
făcut simțit cu intensitate și în tara 
noastră, în rîndul păturilor munci
toare, în cadrul mișcării socialiste, 
exprimîndu-se in mari demonstrații 
de solidaritate cu primul stat socia
list, in participarea cu arma în mină 
a militanților români la lupta pentru 
apărarea tinerei republici sovietice. 
(Vii aplauze).

Ideile nobile proclamate de Revo
luția din Octombrie și înscrise in 
„Declarația drepturilor popoarelor 
din Rusia" cu privire la „eqalitalca 
si suveranitatea popoarelor". ..drep
tul popoarelor la autodeterminare 
liberă pînă la separare și formarea 
de state independente’, „desființarea 
tuturor privilegiilor și a îngrădirilor 
naționale" au fost însușite cu entu
ziasm de popoarele care gemeau sub 
jugul asupririi imperiului habsbur- 
gic, au devenit un stindard de luptă 
pentru dezvoltarea lor liberă șl in
dependentă în cadrul unor state na-_ 
lionale proprii.

Victoria revoluției din Rusia șl 
rezonanta sa în rîndul clasei munci
toare internaționale au reprezentat 
un factor puternic de accelerare a 
destrămării imperiului habsburgir . 
încă în 1916 Lenin considera că a- 
cOjSta poate fi calificat drept „o u- 
niune șubredă a citorva clici de pa- 
raziți sociali" si că ..lichidarea Austro- 
Ungariei nu reprezintă istori
cește decîl o continuare a d.-Mră- 
mării Turciei, fiind, ca și aceasta o 
necesitate a procesului istoric de 
dezvoltare" (1). Această previziune 
s-a adeverit și, în cursul anului 
1918, imperiul habsburgic s-a prăbu
șit sub loviturile luptei de eliberare 
națională a popoarelor asuprite, iar 
pe ruinele sale s-a creat Republica 
Cehoslovacă, a avut loc unirea în
tr-un singur stat a regatului Serbiei 
cu Croația, Slovenia, Bosnia și Her- 
tegovina, s-a refăcut statul indepen
dent polonez, Austria s-a transformat 
>n republică, a luat naștere Repu
blica Ungară independentă. Aceste 
transformări radicale petrecute în 
viața popoarelor Europei, deși au 
dus la crearea unor state burgheze, 
s-au înscris în Istoria modernă ca 
procese cu caracter obiectiv, pro
gresist, iar desfășurarea ulterioară a 
evenimentelor a dovedit viabilitatea 
formării statelor naționale ca urma
re a destrămării imperiului habsbur
gic.

In mișcarea popoarelor europene 
pentru autodeterminare națională și 
scuturarea dominației străine, desfă
șurată în anul 1918, se încadrează și 
lupta maselor populare din România 
și Transilvania pentru eliberarea 
Transilvaniei de sub jugul habsbur
gic. Trăsătura distinctivă fundamen
tală a acestei lupte a fost largul el 
caracter de masă, faptul că a an
trenat muncitorimea, țărănimea, inte
lectualitatea. cercurile înaintate ale 
burgheziei, principalele clase șl pa
turi ale societății. In condițiile res
pective. burghezia, cu toate limitele 
sale politice, a jucat un rol pozitiv 
în lupta pentru unire, acționînd în 
sensul cerințelor obiective ale dez
voltării istorice, în spiritul interese
lor și aspirațiilor maselor. Un rol 
deosebit de activ în mișcarea pentru 
unirea Transilvaniei cu România l-au 
jucat proletariatul, mișcarea munci
torească și socialistă. Despre aceas
ta vorbește însăși compoziția Con
siliului Național format din șase re
prezentanți ai Partidului Național șl 
șase reprezentanți ai mișcării socia
liste. Mișcarea muncitorească și so
cialistă și-a alirmat voința 5i holă-

1). V. I. Lenin, Jporc complete, 
voi. 23, Editura Politică, 1964, pag. 
333.

1) V. I. Lenin. Opere complete, 
voi. 30. Ed. Politică. 1964, pag. 8.

(Continuare fn pag. a
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Expunerea tovarășului Ni colac Ceaușescu
(Uimarc din pag I)

Tirea in mod energic, p in puternice 
acțiuni greviste și demonstrații po
litice prin crearea consiliilor mun- 
cilorrșl- care ou preluat conducerea 
unor centre transilvănene din coli
liile autorităților habsburglce Rolul 
chi-ei muncitoare s-a manifestat preg
nant $1 prin influenta pe core a oxer- 
citat-o asupra programului politic a) 
unirii in exprimarea revendicărilor 
cu caracter democratic, muncitoresc. 
Crearea • onsiliilor si gărzilor națio
nale in toate județele, orașele și co
munele Transilvaniei, sutele de mii 
de -mnături care au întărit man
datul încredințai drlegatilor la ma
rea adunare do la Alba lulia. parti
ciparea a peste 100 000 de oameni 
la această adunare, dovedesc că ti
ni rea Transilvaniei cu România nu 
a fost actul < ilorvn persoane sau gru
puri izolate >i opera întregului po
por. a int"-cni noastre națiuni (Aplau
ze puternice), lată de ce. nimeni in
elară de popor nu poate pretinde 
că a înfăptuit unirea. (Aplauze pu
ternice îndelung repetate). Analiza 
desfășurării evenimentelor demon
strează elocvent că formarea statu
lui national unitar român nu este 
rezultatul unor înțelegeri încheiate 
la masa tratativelor, ci rodul luptei 
întregului popor, însufleții de năzu
ința seculară a unității, de holări- 
rea de a împlini visul pentru care au 
luptat și s-au jertfit atitea generații 
de înaintași. Merită subliniat că pen
tru unire s-au pronunțai și nume
roși reprezentanți ai naționalităților 
conlocuitoare. Cu toate că, după cum 
este șliul, unele țări imperialiste do- 
roau menținerea imperiului habsbur- 
gic viata a dat peste cap planurile 
acestora, silindu-le să accepte rea
litatea creată prin voința unanimă 
a poporului român, ca si a celorlalte 
popoare asuprite. Tratatul de 
pace nu a făcut decîl să consfin
țească situația de fapt, stabilită ca 
urmare a luptelor maselor populare 
din România și Transilvania. (Aplau
ze îndelung repetate).

In semn de cinstire a acestui e- 
veniment din istoria poporului noș
tri). în întreaga tară au avut loc 
mari manifestări, iar ieri a a- 
vut loc inaugurarea muzeului 
din Alba lulia și dezvelirea 
statuii primului domnitor român, ca
re a reunit în același stal, cu se
cole în urmă. întregul nostru popor. 
La aceste manifestări, la adunarea 
populară de la Alba lulia, au parti
cipat și militanții pentru unire, care 
au jucat un rol de seamă în înfăp
tuirea actului de la 1 Decembrie 
1918. Doresc să adresez veteranilor 
acestei glorioase lupte a poporului 
nostru, dintre care unii iau pai le la 
această ședință jubiliară a Marii A- 
dunări Naționale, un salut fierbinte, 
să le exprim sentimentele noastre do 
caldă recunoștință pentru aportul lor 
prețios la realizarea unuia din cele 
mai de seamă idealuri ale poporului 
român. (Aplauze puternice).

Permiteti-mi, sfimali tovarăși, 
ca de la această înaltă tri
bună să aduc, in numele partidului 
șt statului, al generațiilor de astăzi 
ele constructorilor socialismului, un 
v‘brant omagiu tuturor celor care 
de-a lungul timpului și-au închinat 
viata împlinirii nobilei aspirații de 
unitate a poporului român, maselor 
muncitoare și mi litaniilor sociali pro
gresiști care în 1918 au reușit să în
făptuiască. prin voința, liolărirea, 
bărbăția și tenacitatea lor. statul 
nostru național unitar, deschizind ca
lea spre închegarea și afirmarea na
țiunii noastre, spre zilele luminoase 
pe care le trăim astăzi. (Vii aplauze).

Stimat! tovarăși.

Cu toate că realizarea unității sta
tale din 1918 a creat condiții pentru 
ridicarea nivelului de civilizație al 
tării, că în deceniile care au urmat 
economia și viata cullural-știintifică 
din România au cunoscut o anumită 
dez.voltare, totuși, datorită faptului că 
la cirma statului s-au aflat în con
tinuare burghezia și moșierimea — 
care au folosit Unirea pentru con
solidarea pozițiilor lor de clasă, pen
tru intensificarea exploatării celor ce 
muncesc — marile probleme ale pro
gresului societății noastre, revendică
rile democratice înscrise de mililan- 
tii din 1918 in Rezoluția de la Alba 
lulia, nu au pulul fi rezolvate. Ro
mânia a continuat să rămină pină 
Ja sfirșitul celui de-al doilea război 
mondial o tară înapoiată din punct 
de vedere economic, cu un pronun
țai caracter agrar, cu un nivel de 
viată scăzut al maselor muncitoare. 
Nesocotind interesele poporului, cla
sele stăpinitoare au vindul bogății 
naționale marilor monopoluri străine, 
au subordonai tara politicii puteri
lor imperialiste. Ele nu numai că nu 
au trecut la înfăptuirea desăvîrșită 
a unui regim curai democratic pe 
toate terenurile vieții politice" — așa 
cum se cerea in rezoluția de la Alba 
lulia — dar. pe măsură ce și-au con
solidai pozițiile, au reslrîns libertă
țile democratice constituționale, au 
trecui la reprimarea singeroasfi a 
luptei clasei muncitoare, — așa cum 
s-a intimplat chiar la mai puțin de 
două săplămini după Unire, la 13 
Decembrie 19)8.

Politica externă promovată intre 
ceh- două războaie mondiale de cer
curile conducătoare a purtat pecetea 
Intereselor burgheziei și moșierimii. 
Astfel, oarticipind la intervenția pu
terilor imperialiste împotriva tinerel 
republici sovietice maghiare, reacțiu- 
nea romană a răspuns chemării reac- 
tiunii din Ungaria șl a ajutat-o în 
înăbușirea revoluției proletare din 
tara vecină. E cunoscut însă că cla
sa noastră muncitoare-, mișcarea re
voluționară din România s-au ridi
cat holărît împotriva acestei Inter
venții, condamnînd-o cu tărie, și au 
sprijinit activ revoluția proletară din 
Ungaria. (Aplauze). In rîndurile Re

gimentului Roșu Inlernalionol. organi
zat la Budapesta, s-au înrolat nume
roși mllitanți români, care au luptat
< ii eroism contra trupelor Inlcrvcn- 
ționlsle. Atil sprijinul acordat revo
luționarilor maghiari, cit și lupta pro
letarilor si militantllor socialiști ro
mâni pentru apărarea statului sovie
tic reprezintă expresii vii ele spi
ritului profund Internationalist al cla
sei noastre muncitoare, al mișcării 
noastre revoluționare și progresiste, 
rare după unirea țării au început să 
joace un rol din ce in ce mal impor
tant în viata politică a României. 
Formarea in 1921 a Partidului Comu
nist Român — detașament de avan
gardă al clasei noastre muncitoare 
— a ridicat pe o treaptă nonă miș
carea revoluționară din România, a 
dezvoltat conștiința de clasă a ma
selor muncitoare, rolul lor în lupta 
pentru transformarea revoluționară o 
societății românești (Aplauze înde
lung repetate).

In perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, scena politică a ță
rii a fost puternic dominată de miș
carea revoluționară a proletariatului 
care, în frunte cu partidul său co
munist, a luptat neînfricat pentru 
drepturi și libertăți democratice, îm
potriva regimului burghezo-moșieresc, 
pentru realizarea aspirațiilor color 
ce muncesc. întreaga epocă de la 
1918 pînă la eliberarea de sub jugul 
fascist a fost jalonată de nenumă
rate bătălii de clasă purtate de oa
menii muncii de la orașe și sate îm
potriva exploatării, a dominației ca
pitalului străin, pentru dreptate so
cială și independentă națională. In 
aceste aspre încleștări cu reacțiunea,
< lașa muncitoare s-a călit, și-a ridi
cat neîncetat nivelul de organizare, 
combativitate, spiritul său revoluțio
nar.

Partidul Comunist a înfățișat în
tregului popor perspectiva însufleti- 
toare a răsturnării de la putere a 
exploatatorilor, a transformării revo
luționare a societății, a făuririi unei 
vieți mai bune și mai fericite pentru 
cei ce muncesc. El a reușit să mobi
lizeze in jurul programului politic și 
a stindardului său de luptă, masele 
largi muncitoare din România, for
țele politice progresiste ale noțiunii, 
conducînd cu curaj, cu fermitate și 
pricepere, lupta pentru răsturnarea 
regimului burghezo-moșieresc, pentru 
cucerirea puterii politice in stal de 
către clasa muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare. (Aplauze pu
ternice).

Unul din obiectivele de cea mai 
mare importantă ale activității poli
tice a Partidului Comunist Român, 
în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, a fost organizarea luptei 
forțelor democratice împotriva peri
colului grav pe care îl reprezenta 
fascismul pentru destinele poporului 
român. Comuniștii au desfășurat o 
intensă activitate împotriva propa
gandei antisovlelice și a politicii de 
ostilitate promovate de cercurile cele 
mai reacționare ale burgheziei fată 
de Uniunea Sovietică. Din ini
țiativa partidului au fost înfi
ințate organizații și publicații care 
au răspindit în rindul maselor ade
vărul despre realitățile vieții poporu
lui sovietic, care s-au pronunțat pen
tru dezvoltarea legăturilor intre cele 
două popoare. O serie de personali
tăți politice marcante românești, dînd 
dovadă de realism și luciditate, au 
ințeles importanta deosebită pentru 
România a menținerii unor raporturi 
prietenești și de colaborare cu marea 
noastră vecină de la răsărit. Toate 
acestea au contribuit la crearea li
nei atmosfere politice care a favori
zat stabilirea de relații diplomatice 
intre România și Uniunea Sovietică. 
Trebuie remarcat că în anii 1935— 
1936, miniștrii de externe ai celor 
două țări, N. Titulescu și M. Litvi
nov. au dus discuții asupra unui pro
iect de tratat de asistentă mu
tuală româno-sovielic. Desfășura
rea evenimentelor politice intre 
cele două războaie mondiale 
demonstrează că întotdeauna mișca
rea revoluționară, tortele înaintate 
ale țării noastre, s-au ridicat împo
triva politicii antisovielice a cercuri
lor reacționare, nu s-au identificat 
cu această politică și au militat pen
tru prietenie, alianță și bună veci
nătate cu Uniunea Sovietică, cu po
poarele sovietice. (Aplauze puter
nice).

In ajunul celui de-al doilea război 
mondial, in rindul poporului ro
mân exista o puternică stare de spi
rit antifascistă, dar politica de tră
dare națională dusă de forțele poli
tice reacționare, de înțelegere cu 
Garda de Fier — agentura hitleriș.- 
lilor în România — precum și cursul 
nefavorabil pentru țara noastră al 
evenimentelor internaționale au arun
cat România în brațele Germaniei 
naziste.

In aceste condiții, pentru a în
vrăjbi România și Ungaria, pentru a 
le putea domina și subordona intere
selor lor politice, Germania hitleris- 
tă și Italia fascistă au pus la cale 
dictatul nedrept de la Viena, prin 
care partea de nord a Transilvaniei 
a fost ruptă din trupul țării noaslre. 
In acele momente de grea încercare 
pentru poporul român, pentru desti
nul națiunii noaslre, Partidul Co
munist Român s-a ridicat în apărarea 
pămîntului patriei și împreună cu 
alte organizații democratice — în 
mod special doresc să subliniez po
ziția activă adoptată de organizația 
revoluționară a populației maghiare 
din România. Madoszul — a organi
zat puternice manifestații populare, 
a lansat chemarea la luptă armată 
pentru apărarea integrității și suvera
nității naționale. (Aplauze puternice).

In anii negri ai dictaturii mililare- 
fasciste, răspunzînd voinței și sen
timentelor poporului, manifestîndu-se 
ca cel mai consecvent și activ apără
tor al intereselor patriei, Partidul Co
munist Român a unit in jurul său 

relr mal largi foile democratice ?i 
patriotice, organlzind rezistenta anti
fascistă șl lupta maselor împotriva 
înrobirii tării imperialismului nazist, 
împotriva participării Romfllilci la 
războiul antlsoviotic.

Unul din mărețele acte Istorice ce 
x or rămlne nepieritoare în conști
ința poporului român, acoperind pen
ii u totdeauna de glorie partidul nos
tru comunist, a fost organizarea șl 
înfăptuirea cu succes, in colaborare 
cu alie forte politice, patriotico, a In
surecției armate din august 1944 ca
re a dus la oliberorea tării do sub 
Jugul fascist, la Ieșirea Romanici din 
iu /.boiul antisovictic și întoarcerea 
armelor împotriva Germaniei hille- 
lisle. (Aplauze puternice). Col la cot 
■ u Armata Soxieticft — caro a pur
tat pe umerii săi greul războiului an
tifascist, hineinerillndu-șl pentru vi
tejia și spiritul său de jertfă recu
noștința tuturor popoarelor — Arma
ta Română a luptat eroic pentru eli
berarea întregului teritoriu al țării, 
Iar apoi pentru eliberarea Ungariei 
șl Cehoslovaciei, pină la înfrîngerea 
definitivă a Germaniei hitlerisle. An- 
gajîndu-sc cu toate forțele sale mi
litare și economice în războiul anti
fascist, poporul român a adus o im
portantă contribuție materială șl de 
singe la înfrîngerea Germaniei fas
ciste. In focul luptelor duse în co
mun pentru victoria asupra fascis
mului s-a pecetluit prietenia frățeas
că dintre ostașii români și sovietici, 
alianța trainică dintre România și U- 
niunea Sovietică. (Aplauze, îndelung 
repetate). De asemenea, în aceste 
lupte împotriva fascismului s-au pus 
bazele unor relații noi de prietenie 
între poporul român și popoarele ma
ghiar și cehoslovac. (Aplauze puter
nice).

Memorabilul act do la 23 August 
19-14 a deschis poporului nostru ca
lea cuceririi libertății sociale, a rea
lizării, celor mai înalte aspirații ale 
celor ce muncesc, a victoriei revo
luției socialiste și trecerii la con- 
slruireo noii orinduiri. Sub condu
cerea partidului comunist, stegar 
neînfricat al intereselor naționale, 
România a înlăturat pentru totdea
una jugul dominației imperialiste, 
și-a cîșligat deplina independență de 
stat; poporul român, luîndu-și desti
nele în propriile miini, își făurește 
liber și neatîrnat. viața nouă, așa 
cum dorește — viața socialistă. 
(Aplauze puternice). O dată cu răs
turnarea claselor exploatatoare șl cu
cerirea puterii politice de către cla
sa muncitoare în alianlă cu țărăni
mea, s-a pus capăt pentru totdeauna 
inegalităților sociale și naționale, a 
oricărei asupriri, s-a înfăptuit pentru 
prima oară principiul egalității în 
drepturi între toii oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, s-a a- 
sigurat înflorirea neslînjenîtă a în- 
liegii națiuni. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși depulați.

Sărbătorirea semicentenarului fău
ririi statului national unitar, evoca
rea luptei îndelungate a poporului 
român pentru emanciparea națională 
și socială, ne dau prilejul să subli
niem marile înfăptuiri dobîndile de 
masele populare in anii de după e- 
liberare, grandioasele perspective ce 
se deschid in fata patriei in proce
sul dezvoltării sale pe drumul socia
lismului și comunismului, fn acest 
sfert de veac, socialismul a repurtat 
în România victoria deplină și defi
nitivă atit la orașe cit și la sate; 
structura socială și de clasă a tării 
5-a schimbat radical, forțele de pro
ducție au înregistrat o creștere con
siderabilă, au cunoscut o puternică 
înflorire știința, cultura, arta, invă- 
lămîntul, întreaga viată socială.

Marile probleme social-econoroice. 
care de mult se aflau în fața na
țiunii noastre, ca imperative majore 
ale progresului și propășirii, și-au gă
sit in acest timp o soluționare justă, 
corespunzătoare intereselor vitale ale 
întregului popor. A revenit astfel 
orinduirii noastre socialiste sarcina 
de a lichida înapoierea economică 
moștenită de la regimul burghezo- 
moșieresc, de a crea o industrie na
țională puternică și modernă, multi
lateral dezvoltată — baza progresu
lui general al țării, a bunăstării ma
selor, a consolidării independentei și 
suveranității naționale. In toate do
meniile vieții sociale se materiali
zează evident efectele industrializării 
socialiste, care a imprimat un puter
nic dinamism întregii societăți, a de
terminat valorificarea intensă a po
tențialului material și uman al tării, 
creșterea rapidă a avuției națio
nale.

fn anii puterii populare a fost re
zolvată una din cele mai vechi și mai 
arzătoare probleme ale dez\-oltării so
cietății românești, care a frămîntat 
veacuri de-a rindul masele țărănești 
— problema agrară. Prin înfăptuirea 
cooperativizării și dezvoltarea bazei 
tchnico-materiale, agricultura noas
tră socialistă a pășit pe drumul pro
gresului neîntrerupt, asigurînd pro
ducții sporite, satlsfăcînd cerințele 
de consum ale populației și nevoile 
economiei, permițînd ridicarea conti
nuă a veniturilor țărănimii.

Dezvoltarea industriei și agricultu
rii, a celorlalte ramuri economice, 
promovarea unei politici consecvente 
de îmbunătățire a repartiției terito
riale a forțelor de producție, au re
dus decalajul care exista în trecut 
in nivelul de dezvoltare economică 
a diferitelor zone ale tării, croind 
condiții tot mai bune de viată și 
muncă populației de pe întreg cu
prinsul patriei.

Orinduirea noastră socialistă a în
lăturat, intr-un timp istoric scurt, 
o altă grea moștenire a vechiului 
regim — înapoierea culturală, nești
ința de carte a milioane și milioane 
de oameni ai muncii. Prin dezvolta
rea rețelei de învfitămînt de toate 
gradele s-a asigurat accesul larg al 
tuturor cetățenilor la comorile cul

turii șl ștllntoi, condiții pentru In
struirea întregii generații tinere — 
factor indispensabil al progresului 
general al tării, nl înfloririi forțe
lor de producție, al făuririi noii so
cietăți.

Ca urmare a dezvoltării rapide e 
economiei naționale s-au creat largi 
posibilități pentru1 ridicarea standar
dului de viată al poporului. In anii 
socialismului au crescut continuu ve
niturile oamenilor muncii, s-au îmbu
nătățit condițiile de locuit, s-n dez
voltai sistemul de ocrotire a sănătă
ții publice — binefacerile civilizației 
socialiste pMlrunzînd tot mal mult 
în viata orașelor și satelor patriei, 
în flecare cămin șl familie.

1) fAarx, Engels: Opere, voi. 22, 
Ed. Politico, 1965, pag. 276.

(Continuare fn pag. a 3-a)

Astăzi, România socialistă, in care 
și-au găsit împlinire cele mai înal
te năzuințe șl aspirații ale poporului, 
se numără printre statala cu cea 
mai avansată orînduire socială șl po
litică oferă imaginea unei țâri în 
plin și intens proces do dezvoltare 
materială și spirituală, se manifestă 
ca forță activă în lupta contemporană 
pentru progres și civilizație. (Aplauze 
puternice). Experiența tării noastre 
demonstrează că generalizarea rela
țiilor socialiste de producție în toate 
sectoarele de activitate, instaurarea 
proprietății socialisto fn întreaga e- 
conomie națională este condiția e- 
sentială a progresului societății so
cialisto, a trăinicie! noii orinduiri.

în procesul do edificare a socia
lismului în tara noastră s-a afirmat 
cil putere misiunea istorică a clasei 
muncitoare — principala forță socia
lă în lupta pentru socialism — rolul 
ei conducător în societate, atit în 
producția materială cît și în viata 
social-politlcă. Construcția socialistă 
a pus în evidentă marele potential 
ievolutionar al țărănimii — aliata 
de nădejde a clasei muncitoare —, 
care a devenit o clasă nouă, omo
genă, participantă activă la condu
cerea stalului, a operei de edificare 
a noii orinduiri. Clădită pe baza 
celei mai avansate științe sociale, 
marxism-leninismul, aspirînd la în
corporarea a tot ceea ce a făurit 
mai măreț gîndirea umană, societa
tea socialistă oferă oamenilor de 
știință și cultură un vast teren de 
manifestare creatoare: alături de 
clasa muncitoare și țărănime, în 
strînsă unitate cu toți oamenii mun
cii, intelectualitatea a adus și își a- 
duce contribuția valoroasă la cons
trucția economică și culturală a pa
triei, la edificarea socialismului

Marile victorii obținute după eli
berare în construcția socialistă, în 
dezvoltarea multilaterală a tării, în 
ridicarea nivelului do trai, își au iz
vorul in uriașa activitate creatoare 
desfășurată de poporul român. în 
eroismul și abnegația cu rare toii 
oamenii muncii din patra noastră, 
indiferent de naționalitate, au por
nit la lupta ‘pentru’ clădirea unui 
viilor luminos Chezășia succesului 
a fost și este conducerea acestei 
opere vaste de către Partidul Comu
nist. politica sa științifică bazată pe 
aplicarea creatoare a ideilor funda
mentale ale marxism-lenini^mului la 
situația concretă din România. 
(Antante prelungite).

In organizarea și conducerea acti
vității de construcție socialistă, par
tidul nostru a studiat permanent cu 
atenție și a folosit în mod creator 
bogata experiență dobîndilă în trans
formarea revoluționară a societății 
de primul stat socialist, de celelalte 
țări socialiste frățești. Viata a de
monstrat și demonstrează, și în ca
zul tării noastre, că succesul poli
ticii de edificare a noii orinduiri 
depinde do capacitatea partidului 
do a asigura studierea și cunoaște
rea aprofundată a legilor obiective 
ale dezvoltării economice și sociale, 
de a lua măsurile colo mai potrivite 
pentru rezolvarea tuturor probleme
lor impuse de via(ă, de mersul îna
inte al societății. Aceasta asigură 
înfăptuirea principiilor generale alo 
socialismului potrivit condițiilor con
crete și particularităților din fiecare 
tară. Atit absolutizarea, cît și igno
rarea legilor generale sau a condi
țiilor specifice, ca si preluarea me
canică a unor forme si metode de 
activitate proprii altor (ări și altor 
etape nu noi decît să prejudicieze 
construcției socialisto. Partidul nos
tru pornește do la premisa că so
cialismul se poate dezvolta și con
solida numai dacă are rădăcinile 
adine implinlate în realitățile tării, 
dacă se identifică cu aspirațiile fun
damentale ale poporului, cu năzuin
țele sale do prooros, de mai bine. 
(Ani.i..ze îndelungate).

Desigur, tovarăși, în procesul deo
sebit de complex al transformării 
revoluționare a întregii vieți eco
nomice și sociale, alături de succe
se, în tara noastră au existat și nea
junsuri, greșeli, care au impietat a- 
supra bunului mers al construcției 
socialiste. In eforturile pentru re
zolvarea problemelor noi ce s-au 
ridicat după eliberdre în fala parti
dului, nu o dată lipsa de experiență 
și-a spus cuvîntul; în același timp, 
trebuie arătat că multe din neajun
surile manifestate în construcția e- 
conomică și socială, în organizarea 
viofii de stat nu ou fost rezultatul 
unor condiții obiective, nu erau de 
neevitat. O parte din lipsuri s-au 
datorat insuficientei preocupări pen
tru studierea cerințelor vieții, încăl
cării sau nesocotirii legilor obiecti
ve, a unor principii ale orinduirii 
noaslre socialiste.’ Examinînd exi
gent și obiectiv drumul parcurs, 
partidul nostru a criticat greșelile, 
abuzurile și ilegalitățile săvîrșile in 
trecut, Văzlnd în aceasta o condiție 
necesară pentru asigurarea mersului 
nostru înainte în toate domeniile 
vieții sociale. Partidul și statul au 
hiat măsuri hotărite pentru ca ase
menea manifestări, contrare intere
selor societății, normelor vieții 
noastre socialiste, străine socialis
mului să nu se mai repete, să fie 

evitate cu desfixirslre pentru totdea
una. (Aplauze puternice).

Dezvăluirea curajoasă a lipsurilor, 
criticarea lor deschisă, reprezintă 
o lege a dezvoltării societății noas
tre. un puternic factor stimulator 
al perfecționării șl consolidării noii 
orinduiri. Analiza temeinică a latu
rilor negative ale acllvltătil din tre
cut nu numai că nu înseamnă sube
stimarea marilor realizări obținute 
in construirea noii orinduiri, ci dim
potrivă, ne ajută să punem $i mal 
bine în evidentă aceste înfăptuiri, 
să găsim căile cele mai potrivite 
pentru continua lor dezvoltare. Rea
litatea demonstrează că trăsătura 
fundamentală a epocii de construc
ție socialistă o constituie succesele 
remarcabile repurtate in dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai al mase
lor. Partidul și stalul nostru. între
gul popor acordă prețuirea cuveni
tă tuturor celor caro în acești ani 
șl-au adus contribuția la conducerea 
activității de construcție socialistă, 
la traducerea în viată a politicii 
partidului nostru. (Aplauze puternice).

Un moment de importantă istorică 
în mersul înainte al construcției so
cialisto. în înflorirea patriei, l-a 
constituit Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, caro 
prin ideile și hotărîrile sale a dat 
un nou și puternic Impuls inițiati
vei și energiilor creatoare ale între
gului popor. Făcînd bilanțul realiză
rilor oblinulo în opera de edificare 
socialistă a tării, analizînd în mod 
aprofundat întreaga dezvoltare a 
societății românești în perioada de 
după eliberare, Congresul a elaborat 
un amplu program do dezvoltare a 
forțelor de producție, de perfecțio
nare a relațiilor socialiste, a între
gii vieți economice și social-politice, 
Inaugurînd o etapă nouă, superioa
ră, a procesului de desăvârșire a 
construcției socialiste în România. 
Hotărîrile Congresului au general 
un climat de puternică efervescen
tă politică și de muncă în întreaga 
tară, au concentrat eforturile po
porului spre înfăptuirea unor obiec
tive de importantă covîrșitoare pen
tru progresul multilateral a) patriei.

Realismul și caracterul mobiliza
tor al hotărîrilor Congresului sînt 
confirmate prin îndeplinirea, an de 
an, cu succes, a prevederilor pla
nului cincinal. In perioada 1966— 
1968 s-a realizat un ritm mediu a- 
nual de creștere a producției in
dustriale de peste 1? la sulă — 
fală de 10.7 la sută cît s-a prevăzut 
in cincinal pentru acești trei ani ; 
s-au construit și dat în funcțiune 
noi și importante obiective indus
triale — în siderurqie, construcția 
de mașin*’, chimie, în industria bu
nurilor de consum — care au spo
rit potențialul nostru economic, ca
pacitatea industriei socialiste de a 
valorifica superior resursele tării, de 
a realiza o producție variată, cu un 
nivel tehnic și calilalix- tot mal ri- 
dirat.

Se îndeplinesc, de asemenea, cu 
succes prevederile Congresului în 
domeniul agriculturii, oblinîndu-ss 
realizări do seamă în dezvoltarea 
bazei tohnico-materiale a agricultu
rii, în valorificarea lot mai intensă 
a marilor posibilități si avantaje ale 
agriculturii socialiste. In prezent a- 
gricullura noastră este capabilă să 
asigure recolte care să satisfacă ne
cesitățile de aprovizionare a popu
lației și a industriei chiar și în con
diții climatico nefavorabile — așa 
cum a dovcdil-o experiența acestui 
an. înfăptuirea programului de iri
gații și alto amenajări funciare, creș
terea gradului do mecanizare a lu
crărilor agricole, asigurarea unor 
canlităli sporite de înqrășăminto 
chimic" vor consolida si mai mult 
agricultura socialistă, nermitîndu-i 
să-și sporească contribuția la pro
gresul genera) al economiei, să ob
țină recolte tot mai mari și mai 
stabile. Rezultatele obținute în in
dustrie, agricultură, construcții si in 
celelalte ramuri economice ne întă
resc convinqerea că sarcinile cinci
nalului vor fi înfăptuite si chiar de
pășite, asiqurîndu-se un nou și im
portant pas înainte în dezvoltarea 
economiei naționale, în desăvîrșirea 
construcției socialiste in România. 
p»*auze puternice).

în perioada care a trecut de la 
Conqrosnl al IX-lea pe baza directi
velor nartidului și guvernului, s-a 
intensificat activitatea științifică si 
culturală, corespunzător cu cerințele 
dezvoltării societății; au fost adop
tate măsuri pentru asigurarea unei 
leoături mai strînse între știință șl 
producție, pentru perfecționarea în- 
trcqului sistem de învătămînt și ge
neralizarea scolii de 10 ani ; în a- 
tentia partidului si statului, un loc 
de seamă au ocupat problemele îm
bunătățirii asistentei medicale, ale 
oroanizării si modernizării rețelei de 
ocrotire a sănătății .• ultimii ani au 
marcat, de asemenea, o importantă 
dezx-oltare a creației artistice, li
terare, a activității editoriale, a mun
cii de răsnîndire a cunoștințelor 
culturale în maso.

Pe baza holărîrilor Congresului al 
IX-lea s-au obținui noi realizări în 
ridicarea nivelului de viată al po
porului nostru; s-a asigurat crește
rea salariilor a numeroase categorii 
de oameni ai muncii, ridicarea ge
nerală a salariilor mici, majorarea 
pensiilor și stabilirea unui nou sis
tem perfecționat de pensionare a 
salariatilor, s-au introdus pensii pen
tru (ăranii cooperatori; a continuat 
intens dezvoltarea construcției le 
locuințe, a crescut durata minimă 
a concediilor de odihnă, s-a îmbună
tății aprovizionarea populației cu 
produse de larg consum. In prezent 
este în curs de experimentare noul 
sistem de salarizare care, o dată cu 
sporirea salariilor, va contribui la o 
mai justă aplicare a principiului re
partiției socialiste, prin remunera
rea fiecăruia în funcție de' cantita

tea, calitatea șl Importanta socială 
a muncii, de aportul concret la pro
gresul general al societății ; după 
cum se știe, experimentarea acestui 
sistem va continuo șl in 1969, gene
ralizarea Iul urmînd să se înfăptu
iască pină la sfirșitul actualului 
cincinal.

Firește, mai avem încă multe de 
făcut pentru a asigura poporului 
nostru nivelul de viată și de civili
zație pe care acesta șl-1 dorește șl 
îl merită. Dispunem însă de lonle 
condițiile ca, muncind cu hărnicie ;?i 
elan, sporind continuu acumulările 
socialiste, să dezvoltăm necontenit 
economia națională, să îmbunătățim, 
pe această bază, condițiile de viată 
ale întregului nostru popor. Partidul 
■ omunist oslo hotărî! să facă totul 
pentru n asigura ca omul epocii so
cialiste să simtă din plin bineface
rile socialismului. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate). Ne glndim. to
varăși, să facem astfel Incit construc
torii socialismului să simtă ei înșiși 
ce este socialismul, să nu trăiască 
numai cu gindul că în România vom 
avea cîndva socialism ; trebuie să ne 
încordăm forțele pentru a realiza 
aceasta în etapa actuală pentru genera
ția noastră de astăzi. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate). Tocmai pen
tru a accelera dezvoltarea forțelor de 
producție, obținerea unor succese 
lot mai mari in sporirea avuției na
ționale, în ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc de la orașe șl 
salo Conferința Națională de anul 
trecut și plenarele Comitetului Cen
tral din anul acesta au elaborat un 
complex unitar de măsuri privind 
perfecționarea conducerii și planifi
cării economici naționale, creșterea 
eficientei economice a producției de 
bunuri materiale.

în perioada care a trecut de la 
Conferința Națională, o serie de ho- 
tărîri au fost traduse în viată. Ast
fel, au fost aplicate măsuri pentru 
dezvoltarea democratici economice 
și aplicarea principiului conducerii 
colective în economie, înfiinlîndu-se 
comitetele de direcție in toate unită
țile economice de stat și instituționa- 
lizindu-se adunările generale ale sa- 
larialilor din întreprinderi — ca for
me care asigură antrenarea nemij
locită a maselor la buna gospodărire 
a avutului socialist. In acest an a 
continuat perfecționarea sistemului 
de planificare economică, nu fost or
ganizate noi instituții bancare, spe
cializate, menite să dezvolte siste
mul de credite, să întărească contro
lul financiar în economie; s-au luat 
măsuri pentru mai buna organizare 
a aprovizionării tehnico-materiale. 
au fost reorganizat" unitățile de stal 
din agricultură.

în continuarea aplicării hotărîri- 
tor Conferinței Naționale a partidu
lui. în curind se va trece la consti
tuirea primelor centrale industriale
— mari unităti economice cu largi 
atribuții și autonomie economică. De 
asemenea, vor fi aduse noi îmbună
tățiri sistemului de planificare, pre
cum și sistemului financiar-bancar. 
Fără îndoială că măsurile adoptate 
pină în prezent, ca și cele ce se vor 
aplica în perioada următoare, vor 
contribui la dezvoltarea întregii ac
tivități economice, la valorificarea 
mai deplină a rezervelor existente 
în industrie, agricultură, construcții, 
transporturi și circulația mărfurilor, 
la accelerarea vitezei de rotație a 
fondurilor materiale și bănești, la 
creșterea eficientei economice șl a 
productivității muncii sociale.

Partidul nostru se preocupă ca În
treaga activitate de perfecționare 
a conducerii și planificării economice 
să se realizeze pe baza studierii mi
nuțioase a realităților, în urma unei 
temeinice experimentări, astfel îneît 
nici o acțiune să nu aibă caracter 
improvizat, ci să contribuie, cu efec
te maxime. Ia progresul • economiei 
noastre socialiste. Studiind măsurile 
care se înfăptuiesc în toate țările 
socialiste, partidul și guvernul ur
măresc întărirea conducerii pe bază 
de plan central a economiei noas
tre, promovarea consecventă a prin
cipiilor centralismului democratic șl 
lărgirea atribuțiilor unităților econo
mice. stimularea inițiativei colecti
velor de oameni ai muncii, utilizarea 
mai eJicicntă a pîrghiilor economico- 
financiare, folosirea conștientă a le
gilor obiective, evitarea oricăror 
fenomene de spontaneitate și pro
cese economice slihinice, pentru pu
nerea cît mai largă în valoare a 
marilor avantaje ale economiei socia
liste. în concepția noastră, con
ducerea economiei socialiste nu 
se poate realiza în bune condi- 
(iuni decît pe baza unui plan cen
tral, care să asigure folosirea rațio
nală si îndrumarea mijloacelor mate
riale si financiare spre sectoarele ho- 
tăriloare ale dezvoltării societății. (A- 
plouze puternice).

După Conferința Națională s-a în- 
f'")|nit, așa după cum se știe, reor- 
ganî/area adminLstrativ-toritorială a 
tării, care a creat condiții pentru 
mai buna gospodărire a județelor, 
municipiilor, orașelor și comunelor, 
stimulînd inițiativa cetățenilor în 
conducerea vieții locale, întărind le
gătura instituțiilor centrale cu cele 
locale, legaturile tuturor organelor 
locale ale puterii de stat cu masele 
largi de oameni ai muncii. Prevede
rile noii legi a consiliilor populare
— al cărei proiect, după dezbaterea 
publică, va fi supus spre adoptare 
actualei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale — vor asigura creșterea ro
lului și atribuțiilor acestora în viata 
societății, înfăptuirea mai deplină 
pe plan local a principiului guver
nării stalului de către poporul însuși. 
Deși nu a trecut încă un an de la 
adoptarea masurilor de reorganizare 
administrativ-teritorială rezultatele 
de pină acum dovedesc pe deplin 
justețea acestei măsuri adoptată de 
Conferința Națională. (Aplauze puter
nice).

In anii din urmă partidul și guver
nul au acordat o deosebită alenlie 

dezvoltării democrației socialiste, 
întăririi legalității și promovării 
ferme a normelor eticii șl echității 
noastre, a umanismului socialist, 
creării unor condiții prielnice pen
tru afirmarea multilaterală a perso
nalității umane. A devenit o practi
că curentă a partidului nostru de a 
pune în dezbaterea maselor măsurile 
și hotăririle caro privesc construc
ția noastră socialistă, prezentul, 
viitorul patriei de a se consulta, in 
vederea elaborării acestor holărirl, 
cu cercuri largi de specialiști și oa
meni ai muncii, pentru ca ele să 
exprime voința și înțelepciunea co
lectivă a poporului, interesele sale 
fundamentale. Conducînd nemijlocit 
procesul de dezvoltare a democra
tici socialiste, partidul asigură afir< 
marea plenară a cnorqiilor creatoarei 
ale oamenilor muncii, intensificarea’ 
participării tuturor categoriilor do 
rctă|oni la conducerea stalului, 14 
progresul genera) al societății. In 
cursul acestui proces se manifestă’ 
lot mai puternic rolul clasei munci
toare, se dezvoltă alianța muncito- 
rească-țărănească, unitatea rlasef 
muncitoare, țărănimii și intelectuali» 
lății, a tuturor oamenilor muncii, fă
ră deosebire de naționalitate.

Lichidind cu hotărire discrimină
rile sociale și naționale din trecut, 
asigurînd rezolvarea justă, pe baza 
principiilor marxism-leninismului a 
problemei naționale, creind condiții 
economico, politice, sociale și cultu
rale pentru realizarea deplinei ega
lități in drepturi a tuturor cetățeni
lor tării — români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități - 
partidul și statul nostru dezvoltă 
continuu prietenia frățească dintre 
poporul român șî naționalitățile con
locuitoare. munca lor unită pentru 
înflorirea patriei comune. România 
socialistă. (Aplauze îndelung repetate). 
Constituirea consiliilor oamenilor 
muncii apartinînd naționalităților 
conlocuitoare din tara noastră creea
ză un cadru și mai favorabil de 
participare a acestora, alături de 
poporul român, la întreaga viată so- 
cial-polilică n tării, la conducerea 
treburilor stalului.

Se întărește continuu unitatea so- 
cial-politică a poporului, a tuturor 
claselor și păturilor noii noastre so
cietăți. Aceasta reprezintă o uriașă 
realizare a politicii partidului, rezul
tatul victoriei depline și definitive 
a socialismului, un nesecat izvor de 
forță și trăinicie al orinduirii noas
lre. (Vii aplauze). Consfințind aceas
tă realitate, Frontul Unității Socia
liste — organism politic permanent 
în care sint reprezentate, alături de 
Partidul Comunist Român, prin
cipalele organizații de masă, ob
ștești și profesionale. pre
cum și consiliile oamenilor mun
cii aparținînd naționalităților c<?n- 
locuitoare - întruchipează unitatea 
trainică a tuturor forțelor națiunii 
socialiste, contribuie la întărirea 
coeziunii societății noastîe.

Crearea Frontului Unității Socia
liste asigură creșterea rolului con
ducător al partidului în societatea 
noastră în organizarea și conduce
rea întregii opere de construcție so
cialistă și comunistă din România. 
Rolul partidului de forță politică con
ducătoare a națiunii noastre socia
liste este rezultatul firesc al unei 
îndelungate evoluții istorice, în cursul 
căreia comuniștii, promovind o poli
tică inspirată din cerințele majore 
ale dezvoltării patriei, au dovedit că 
nu cunosc alte interese decît inte
resele supreme ale clasei muncitoa
re, ale țărănimii, ale intelectualității, 
ale tuturor celor ce muncesc din 
tara noastră. (Aplauze puternice). 
Toate realizările obținute de poporul 
român în anii construcției socialiste 
sînt indisolubil asociate în conștiin
ța maselor de politica marxist-leni- 
nistă a partidului comunist, de activi
tatea sa pentru înflorirea și prospe
ritatea României. Oamenii muncii văd 
în partidul comunist promotorul nea
bătut al noului, al spiritului de drep
tate și echitate în întreaga viață so
cială. (Aplauze, îndelung repetate).

Dezvoltarea națiunii noastre socia
liste reprezintă o chintesență a tutu
ror transformărilor revoluționare din 
viata poporului român, care își fău
rește astăzi, liber și suveran, propria 
sa istorie, viitorul luminos. Partidul 
nostru pornește de la premisa că na
țiunea nu și-a epuizat nici pe depar
te posibilitățile de dezvoltare, că ea 
va continua să joace, în întreaga e- 
pocă de construcție a socialismului 
și comunismului, un rol holăritor în 
evoluția societății. Dezvoltarea inde
pendentă și înflorirea fiecărei na
țiuni socialiste nu numai că nu vine 
in contradicție cu interesele colabo
rării și solidarității internaționale 
dintre statele sistemului socialist ci, 
dimpotrivă, este o condiție iundamen- 
tală a întăririi forței și unității aces
tuia, a creșterii prestigiului și in
fluentei socialismului în lume. IA- 
plauze puternice). Principiul colabo
rării între națiuni suverane, egale in 
drepturi, a fost convingător argu
mentat încă de întemeietorii socialis
mului științific,- Probabil, ei nu vor 
fi etichetați pentru aceasta drept na
ționaliști. (Risete, aplauze puternice). 
Intr-o prefață la ..Manifestul Partidului 
Comunist", Engels sublinia că „o co
laborare internațională sinceră a na
țiunilor europene este cu putință nu
mai cu condiția ca fiecare din aceste 
națiuni să fie pe deplin autonomă la 
ea acasă" 1). (Aplauze puternice, în
delung repetate). Cred că Engels, da
că ar trăi, ar fi mulțumii de faptul că 
comuniștii români îi acordă aceste 
aplauze. (Aplauze). Acest principiu 
își menține pe deplin valabilitatea și 
în zilele noastre — cu atit mal mult 
în condițiile socialismului chemat să
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Expunerea tovarășului Nicolae Eeaușescu
fUimurt din pog a 2-a I

toMture orice lot mă de asuprire si 
inegalitate intre noțiuni, să «sigure 
• conlucrare frătea-că intre popoare.

Sub steagul luptei pentru indepen
dentă notional*, pentru afirmarea n 
noi națiuni in concertul lumii con
temporane se ridică astăzi reci $1 
seci do popoare militează cele mai 
Înaintate lorle ale societății Națiunea 
se dovedește și In zilele noastre o 
categorie istorică profund viabilă, o 
clapa obiectiv necesară In evoluția 
societății. • ontinuind să exercite o 
puternică influentă asupra vieții po
potelor asupra dezvoltării soci a I- 
politice a omenirii

In fruntea întregii noastre națiuni, 
conducindu-i cu mină sigură desti
nele. Partidul Comunist Român nu va 
precupeți nimic pentru a fi la înăl
țimea misiunii sale istorice, pentru o 
asigura făurirea socialismului $1 co
munismului pe păminlul României. 
(Aplauze puternice. Indelunq repe
tate).

Stimat! tovarăși.

Intre politica Internă și externă 1 
țării noastre există o deplină concor
dantă. o unitate dialectică reflectînd 
Înaltul spirit de responsabilitate cu 
care partidul si statul își îndeplinesc 
atit datoria națională cit si cea in
ternațională. Paralel cu studierea le
gilor dezvoltării societății noastre so
cialiste. Partidul Comunist Român 
Cxtc preocupat în mod constant de 
analiza proceselor și fenomenelor 
vieții internaționale a tendințelor 
dezvoltării societății contemporane, a 
raportului de forte pe arena mon
dială Noi considerăm că fără o ase
menea analiză bazată pe concepția 
marxisl-leninistă. a vieții internațio
nale. nu se poate stabili o politică 
externă justă, corespunzătoare inte
reselor poporului, cauzei socialismu
lui. progresului și păcii. Orice tra
tare superficială simplistă, unilaterală 
sau pragmatică a problemelor inter
naționale poate conduce la greșeli 
serioase în politica externă la ac
țiuni dăunătoare propriului popor și 
păcii generale.

In lumea contemporană acționează 
atit forte înaintate, profund intere
sate in dezvoltarea progresistă a so- 
cietătii. în întărirea încrederii și co
laborării între popoare. în preinlim- 
pînarea războiului și instaurarea u- 
nei păci trainice, cît și forte imperia
liste. reacționare care. în dorința de 
a-și păstra privilegiile, de a-și în
făptui planurile de dominație mon
dială. atentează la suveranitatea altor 
popoare, înveninează relațiile dintre 
state, se dedau la acte de agresiu
ne și război, punînd în pericol pa
cea lumii. Lupta dintre forțele păcii 
și progresului, pe de o parte, și for
țele reactiunii. ale imperialismului, 
pe de altă parte, constituie conținu
tul principal al vieții internaționale, 
de rezultatul ei depinzând însăși des
tinul păcii în lume, asigurarea pro
gresului societății omenești.

Viata arată că își menține întreaga 
valabilitate adevărul că alîta timp cît 
există imperialismul, persistă și pri
mejdia agresiunilor și a unui nou răz
boi mondial. De aceea nu trebuie sub
apreciat pericolul pe care-1 repre
zintă activitatea forțelor reactiunii șl 
imperialismului. Forțele păcii, toate 
popoarele trebuie să-și mențină vi
gilența pentru a bara calea războ
iului, pentru a asigura pacea.

Nu putem să nu constatăm faptul 
că în viata internațională s-a creat 
o anumită stare de nesiguranță și 
Incertitudine, care alimentează senti
mentele de neîncredere între state 
pe care viata începuse să le estom
peze tot mai mulL că cercurile im
perialiste se străduiesc să determine 
un regres în situația internațională, 
să anihileze succesele obținute de 
tortele păcii in eforturile spre des
tindere.

Încercarea imperialismului de a 
opri evoluția progresistă a societății, 
•le a frîna mișcarea de eliberare na
țională a popoarelor, de a-și impune 
politica de dominație nu poate duce 
insă la concluzia că imperialismul a 
devenit mai puternic Unele din suc
cesele vremelnice ale cercurilor im
perialiste demonstrează, pe de o par
te, încercarea imperialismului de 
a-și păstra pozițiile periclitate, iar. 
pe de altă parte, consecințele lipsei 
de unitate în rîndul forțelor revo
luționare, antiimperialiste.

Analiza raportului de forte mon
dial. examinarea lucidă, obiectivă a 
desfășurării vieții internaționale evi
dențiază pregnant întărirea continuă 
a forțelor progresului și păcii, creș
terea influenței lor in lume, lărgirea 
• ontinuă a opiniei publice favorabile 
destinderii și colaborării între toate 
popoarele lumii relevă că evenimen
tele se desfășoară în favoarea forțelor 
progresiste, a păcii, că ele vor tri
umfa. (Aplauze puternice).

Orice supraapreciere și exage
rare a forței reactiunii și impe
rialismului poate duce numai la pa
nică. la neîncredere in capacitatea 
frontului antiimperialist de a respin
ge și infringe acțiunile agresive im
perialiste. pot duce la concluzii gre
șite privind perspectiva desfășurării 
luptei pentru pace și progres in 
lume, la slăbirea puterii de luptă a 
forțelor antiimperialiste.

Este incontestabil că țările socia
liste, masele populare de pretutin
deni. tinerele state independente, cer
curile realiste ale opiniei publice 
mondiale sînt superioare forțelor re- 
acliunii și războiului, atit ca am
ploare și combativitate, cit și din 
punct de vedere al potențialului lor 
material. Această superioritate va pu
tea fl și mai bine pusă in evidență 
dacă se va promova o politică chib
zuită, rațională, pătrunsă de răspun
dere fată de cauza generală a păcii, 
o politică constructivă care să uneas
că și să activizeze toate forțele in
teresate în cauza destinderii, cola
borării șl întăririi păcii în lume. (A- 
plauze puternice).

In codii>| forțelor progresiste, an
ii imperialiste alo epocii noastre un 
rol hotăritor arc clasa muncitoare, 
care, prin vigoarea și combativita
tea sa revoluționară, exercită o pu
ternică influență asupra întregii vieți 
politice actuale. Partidele comuniste 
și muncitorești, detașamente de a- 
vangardă ale proletariatului, ale ma
selor largi muncitoare, au demonstrat 
că. orientindu-se după învățătura 
marxist-lcninistă, sini în stare să-și 
elaboreze linia politica de sine stă
tător. exprimind fidel interesele dez
voltării societății alo progresului na
țiunilor respective

Este știut că una din caracteris
ticile luptei revoluționare in epoca 
noastră est© uriașa diversitate de 
condiții și situații specifice In care 
partidele comuniste trebuie să-și des
fășoare activitatea Partidele comu
niste din țările socialiste se allă la 
putere, conduc opera de transformare 
revoluționară a societății, răspunzând 
de elaborarea și înfăptuirea politicii 
de stat. Chiar și aceste partide mun
cesc in condiții deosebite, au sarcini 
diferite în funcție atit de nivelul de 
dezvoltare economico-socială a tării, 
cit și de stadiul atins în construcția 
socialistă. Nu este un secret pentru 
nimeni, de exemplu, că sint țări so
cialiste unde nu s-a realizat coope
rativizarea,- cu lotul alte sarcini stau 
în fata partidelor din aceste țări și 
cu lotul altele în fata partidelor din 
țările unde cooperativizarea a fost 
încheiată. Partidele din lumea capi
talistă se află în opoziție și luptă 
pentru drepturi și libertăți democra
tice. pentru cucerirea puterii din mii- 
nile claselor exploatatoare. Partidele 
comuniste și mișcările progresiste 
din țările recent eliberate militează 
pentru consolidarea suveranității na
ționale, împotriva neocolonialismului, 
pentru lichidarea înapoierii econo
mice și transformării progresiste în 
societate. In același timp. în 
fala tuturor comuniștilor se ri
dică numeroase probleme parti
culare. generate de deosebirile 
existente de la tară la tară. 
Interesele solidarității internaționale 
cer să se tină seama de aceste deo
sebiri. rezultat al însăși dezvoltării 
societății contemporane, și care duc 
la abordări diferențiale ale sarcinilor 
concrete, la moduri variate de a ac
ționa într-o anumită împrejurare, la 
interpretări diferite ale unor eveni
mente actuale. Tocmai de aceea, fe
lul în care fiecare partid își stabilește 
linia politică, strategia și tactica 
revoluționară nu poale fi obiect de 
dispută, nu trebuie să constituie mo
tiv de neînțelegere. In colaborarea 
dintre partidele comuniste din țările 
socialiste și cele din țările capita
liste trebuie să se tină seama de 
condițiile specifice în care își des
fășoară fiecare activitatea, găsindu-se 
căile cele mai potrivite pentru afir
marea și dezvoltarea solidarității in
ternaționale. fără a-și subordona u- 
nele altora linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, fără ca unele 
să-și aroge drepturi deosebite de a 
Impune punctul lor de vedere ce
lorlalte. (Vii aplauze).

După părerea noastră, o cauză im
portantă a divergențelor din mișca
rea comunistă o constituie încălca
rea normelor de bază ale relațiilor 
dintre partide, care trebuie să se clă
dească pe încredere și stimă recipro
că, pe principiile egalității depline 
în drepturi și internaționalismului 
proletar, pe respectarea dreptului fie
cărui partid de a-și stabili în mod In
dependent linia politică, aplicînd a- 
devărurile generale ale marxism-le- 
ninismului la condițiile concrete din 
tara unde își desfășoară activitatea. 
(Aplauze puternice). Respectarea stric
tă a acestor principii este astăzi, du
pă părerea noastră, condiția sine qua 
non a refacerii și întăririi unității 
mișcării comuniste. Considerăm cu 
totul îndreptățită îngrijorarea care 
se face simțită in mișcarea comu
nistă fată de tendințele ce se ma
nifestă tot mai pregnant in ultima 
vreme de a se pune etichete asupra 
unor partide, așezindu-le pe unele la 
dreapta, pe altele la stingă, calificîn- 
du-le pe unele naționaliste, pe altele 
internaționaliste. Se discută că ar pu
tea fi vorba de comunism national, 
de comunism international, de dife
rite alte tipuri de socialism. Este 
știut însă că socialismul nu poate 
fi decit unul singur,- și acesta se ca
racterizează prin socializarea mijloa
celor de producție, prin realizarea 
societății în care atit puterea poli
tică. cît și mijloacele de producție 
aparțin clasei muncitoare, poporului. 
Aceasta este condiția esențială, cri
teriul hotăritor pe baza căruia se 
poate aprecia dacă o tară este sau 
nu socialistă și nici un alt fel de 
considerente inventate in birou, rup
te de viată, de realitate. (Aplau
ze puternice, îndelung repetate). Este 
știut tovarăși cit rău au adus ve
chile metode folosite în mișcarea co
munistă, pe care partidele le-au com
bătut la timpul său — metode de in
gerință in treburile altui partid, de 
etichetare și excomunicare a unui 
partid sau altuia pe considerentul că 
într-o anumită problemă are o pă
rere proprie, deosebită. Partidul nos
tru consideră că interesele unității, 
ale solidarității clasei muncitoare In
ternationale cer să se renunțe cu ho- 
tărire la aceste practici, care nu pot 
decit să agraveze divergentele între 
partidele comuniste și muncitorești, 
să se facă totul pentru unitate. (A- 
plauze îndelungate). Orice amestec 
în treburile interne ale altui partid, 
orice act de sprijinire a unor gru
puri sau unor membri izolați din alt 
partid, nu numai că nu constituie nici 
un fel de ajutor pentru partidul res
pectiv, dar, dimpotrivă, duce la slă
birea unității fiind deci in
compatibile cu relațiile internațio
naliste dintre partide. (Aplauze puter
nice). In aceste condiții, fiecare partid 
are dreptul să ia toate mă
surile pe care le crede de cuvi

ință penltu apărarea unității și coezi
uni) lui. pentru întărirea capacității 
sale de luptă. (Aplauze îndelung re
petate). Unitatea mișcării comuniste 
si muncitorești are la bază unitatea 
fiecărui partid comunist De aceea, 
■na din condițiile solidarității inter

naționale este grija ca fiecare deta
șament al clasei muncitoare să (ie 
cit mai puternic și unit, să-și poată 
îndeplini cu succes rolul ce-l revine 
alit In lupta politică internă, cit șl 
In mișcarea comunistă Internațională. 
Aceasta este una din cerințele fun
damentale ale dezvoltării unității șl 
solidarității internațional© n comu
niștilor fi color ce muncesc. (Aplau
ze puternice).

Forța mișcării comuniste șl munci
torești internaționale constă In fap
tul că fiecare detașament al ei ex
primă interesele fundamentale, de 
clasă, ale proletariatului, alo maselor 
muncitoare pe care le reprezintă șl. 
prin aceasta, interesele generale ale 
celor ce muncesc. Invincibilitatea ci 
stă In faptul că se călăuzește de în
vățătura marxist-lcninistă. care nu 
e un catehism, o colecție de dogme 
imuabile, date o dată pentru totdea
una în păstrarea unui partid sau al
tul, ci o gindire revoluționară vie, o 
călăuză creatoare în bătălia pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății, pentru făurirea socialismului șl 
comunismului. (Aplauze puternice). In 
virtutea acestor factori comuni fun
damentali, partidele se unesc în ma
rea armată internațională © comunis
mului în mod liber și independent. 
De aceea, în mișcarea comunistă nu 
există necesitatea unui centru con
ducător, fiecare partid trebuie să gîn- 
dească și să acționeze independent, 
să răspundă. în măsură egală, atit 
în fata propriului popor, cit și față 
de cauza generală a socialismului, 
a comunismului, a clasei muncitoa
re internaționale. (Aplauze prelungi
te). Interesele luptei revoluționare in
ternaționale cer astăzi să se acțio
neze cu calm, înțelegere și grijă to
vărășească pentru refacerea unității 
comuniste, neîntreprinzîndu-se nimic 
care ar putea adăuga noi elemente 
de încordare și disensiune între parti
de. In această direcție este hotărît să 
acționeze Partidul Comunist Roman, 
a cărui activitate a fost pătrunsă în
totdeauna de un profund spirit In
ternaționalist. Mișcarea muncitoreas
că din România, încă de la începu
turile sale, cu un secol în urmă, și-a 
înscris pe steagul său, și a militat 
neobosit, pentru unirea strînsă cu 
proletarii, cu oamenii muncii din 
lume. (Vii aplauze). Clasa mun
citoare din țara noastră, mișcarea so
cialistă, partidul nostru comunist au 
luat parte activă la toate marile bă
tălii ale proletariatului international, 
pentru libertate și dreptate — ince- 
pînd cu Comuna din Paris • - împo
triva claselor exploatatoare, pentru 
unitatea de luptă a color ce mun
cesc de pretutindeni.

In lumina principiilor internațio
nalismului, ale grijii pentru unitatea 
mișcării comuniste, partidul nostru 
privește și problema consfătuirilor 
partidelor comuniste și muncitorești. 
Este cunoscut că Partidul Co
munist Român a participat la consfă
tuirile din 1957 și 1960, precum și 
la alte consfătuiri internaționale. El 
a participat la lntilnirile de la Buda
pesta și în prezent :a parte la ac
tivitatea pregătitoare pentru ținerea 
unei noi consfătuiri a partidelor co
muniste și muncitorești. După păre
rea noastră, o viitoare consfătuire 
trebuie să contribuie la depășirea ne
înțelegerilor din sinul mișcării co
muniste și muncitorești, la crearea 
condițiilor pentru normalizarea rela
țiilor dintre partidele comuniste, la 
evitarea sciziunii, să dezbată proble
mele principale île luptei antiimpe- 
rialiste intr-un spirit tovărășesc, de 
respect pentru opiniile fiecărui partid, 
afirmînd puternic principiile ce tre
buie să stea la baza unității mișcării 
comuniste și a forțelor antiimperia
liste. Numai astfel consfătuirea parti
delor comuniste va putea contribui 
la întărirea solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, a tuturor 
forțelor antiimperialiste. (Aplauze pu
ternice).

Sistemul socialist mondial repre
zintă principala forță materială a 
luptei împotriva imperialismului, prin
cipalul reazim al popoarelor In în- 
frinarea tendințelor spre dominație 
ale acestuia. în apărarea păcii și se
curității internaționale. De unitatea, 
forța și autoritatea sistemului socia
list depind în mare măsură unitatea 
și forța întregului front antiimperia- 
list. Tocmai de aceea. România socia
listă pune in centrul întregii sale 
politici externe dezvoltarea priete
niei, colaborării și alianței cu toate 
țările socialiste — de care ne leagă 
comunitatea orinduirii, ideologia mar- 
xist-leniuist'ă, țelul suprem comun i 
eforturile pentru făurirea socialismu
lui in țările noastre, pentru întărirea 
coeziunii sistemului socialist mon
dial. (Aplauze puternice).

România dezvoltă larg colaborarea 
economică, politică, științifică, tehni
că și culturală cu țările socialiste ve
cine — colaborare care are vechi 
tradiții in coexistenta seculară a po
poarelor noastre, în întrajutorarea lor 
in lupta pentru libertate și indepen
dentă națională, și care a fost ridi
cată, după victoria revoluției socia
liste, pe un plan nou. superior. A- 
ceastă colaborare multilaterală răs
punde atit cerințelor obiective ale 
schimbului economic și spiritual în 
cuprinsul aceleiași regiuni geografi
ce, intereselor progresului fiecărei 
țări în parte, cil și cauzei generale 
a întăririi lortci și coeziunii siste
mului socialist. In același timp, po
porul român dezvolți relațiile de prie
tenie frățească și cu celelalte |Arl 
socialiste, atit din Europa cit și din 
Asia și America Latină. România 
practică pe scară largă atit schimbu
rile bilaterale și dezvoltă coopera
rea in producție și tehnico-știintifi-

'ă cu tarile socialiste, cit șl colabo
rarea In cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, le cere partici
pă de la înființarea sa in mod activ.

In ultimul timp, partidele și gu
vernele litrilor socialiste membre ale 
C.A.E.R. se preocupă de îmbunătăți
rea și dezvoltarea colaborării reci
proce. Această problemă urmează să 
fie discutată la o viitoare Intllnlre 
a conducătorilor de partid șl de stal 
ai țărilor membre ale C.A.E.R. Noi 
considerăm că această Intllnlre tre
buie să ducă la perfecționarea și 
Intensificarea colaborării între țările 
membre alo Consiliului de Ajutor E- 
ronomic Reciproc, po baza res
pectării riguroase a principiilor re
lațiilor dintre țările socialiste. în
scrise și In statutul qcestei organi
zații. După părerea noastră, statutul 
C.A.E.R -lui oferă largi posibilități pen
tru o conlucrare eficientă Intre sta
tele membre, corespunde întrutotul 
necesităților actuale șl de perspectivă 
ale dezvoltării colaborării între țările 
socialiste. Nu putem fi In nici un 
caz de acord cu renunțarea la prin
cipiile fundamentale ale statutului,
cu promovarea unor teze șl propu
neri care susțin „Integrarea'’ state
lor membre ale C.A.E.R., investirea 
acestei organizații cu atribuții supra
statale, crearea unor organisme eco
nomice supranalionale. Aceasta ar le
za suveranitatea șl Independența sta
telor, nu ar putea decit să dăuneze 
colaborării dintre țările membre, răs- 
frîngindu-se negativ și asupra forței 
de atracție și influentei socialismu
lui în lume. Prin formele și metodele 
de colaborare pe care le promovea
ză, Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc trebuie să devină accesibil șl 
atractiv și altor țări socialiste și chiar 
nesocialisle — așa cum se prevede 
In statul; cu cît G. A. E. R- 
ul va demonstra mai evident caracte
rul său deschis, cu atit își va spori 
aportul la întărirea forței șl Influen
tei sistemului socialist, la dezvolta
rea colaborării Internationale.

România își inlelege cu toată răs
punderea îndatoririle ce-i revin în 
calitate de parte integrantă a siste
mului socialist, de membră a Trata
tului de la Varșovia. In viitorul a- 
propiat, țările participante la 
Tratat se vor întruni pentru a lua 
în discuție probleme ale dezvoltării 
colaborării militare, ale întăririi ca
pacității lor de apărare. Noi pornim 
de la considerentul că, alit timp cît 
există blocul militar N.A.T.O. este ne
cesară și justificată menținerea Tra
tatului de la Varșovia, ca mijloc de 
asigurare a țărilor membre împotri
va unei agresiuni din afară imperia
liste. Teza care se încearcă a fi a- 
creditată. în ultimul timp, după care 
apărarea în comun a țărilor socia
liste împotriva vreunui atac impe
rialist presupune limitarea sau re
nunțarea la suveranitatea vreunui
stat participant la Tratat, nu cores
punde principiilor relațiilor dintre ță
rile socialiste și nu poate fi, sub nici 
o formă, acceptata. (Aplauze puterni
ce)). Apartenența la Tratatul de la 
Varșovia nu numai că nu pune în 
discuție suveranitatea țărilor membre, 
că nu „limitează" în vreun fel sau 
altul independenta lor de stat, ci, 
dimpotrivă, așp după cum se prevede 
chiar în Tratat, este un mijloc de 
întărire a independenței și suvera
nității naționale a fiecărui stat. (A- 
plauze îndelungate).

Acționind în spiritul unei înalte 
răspunderi fală de cuceririle revolu
ționare ale poporului, fată de cauza 
socialismului, partidul și guvernul 
tării acordă o deosebită atenție în
tăririi forțelor noastre armate. în
zestrării și pregătirii lor de luptă, 
pornind de la premisa că forțele țărilor
participante la Tratatul de la Var
șovia se bazează pe forța și tăria 
fiecărei armate naționale. :ă răspun-

la refacerea acestei unitătl. (Aplauze). 
Știm că de unitatea țărilor socia
listo depinde In mare măsură spo
rirea continuă a rolului șl prestigiu
lui în lume a socialismului, Influen
ța sa asupra dezvoltării sociale 
contemporane.

O caracteristică esențială a vieții 
Internationale tn epoca noastră este 
lupta pentru cucerirea șl consolida
rea Independentei naționale, pentru 
apărarea suveranității, dusă de po
poarele rare secole de-a rîndul nu 
fost strivite sub jugul asupririi colo
niale. Această luptă exercită o In
fluentă puternică asupra întregii e- 
volutli n lumii contemporane. Po
porul român, care n dat Jertfe grele 
pentru a scutura jugul asupririi 
străine, pentru n înfăptui unitatea 
statală, sprijină din toate puterile 
cauza acestor popoare, Ișl manifestă 
solidaritatea deplină cu lupta lor 
dreaptă, cu eforturile lor pentru îna
intarea cît mai rapidă pe drumul pro
gresului șl bunăstării. (VII aplauze).

Călăuzindu-sc de Interesele supre
me ale păcii, România promovează 
o politică activă de colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, pe baza prin
cipiilor care capătă astăzi o tot mal 
mare adeziune po arena politică 
mondială — ale egalității în drepturi 
și respectului independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. Nici
odată, dc-a lungul întregii sale Is
torii, tara noastră nu a jucat un 'ol 
alit de activ în viata internațională, 
nu a avut legături atit de largi cu 
popoarele lumii, nu a participat 
atit de intens la circuitul mondial 
de valori materiale și spirituale, la 
cauza progresului și civilizației. în 
prezent România întreține relații di
plomatice cu 90 de țări si dezvoltă 
legături economice cu peste 100 de 
state. Această politică constructivă 
n țării noastre, activitatea largă des
fășurată de partid și guvern pentru 
dezvoltarea contactelor internațio
nale. se bucură do o bună apreciere 
în opinia publică mondială, au adus 
si aduc poporului român nenumărat! 
prieteni pe toate meridianele glo
bului. (Aplauze). Dorim să afirmăm 
și cu acest prilej că România este 
hotărîtă să promoveze și în viitor 
o intensă politică de pace și cola
borare, să dezvolte larg relațiile cu 
țoale statele, să militeze neobosit 
pentru destindere, pentru încredere 
și prietenie între toat© popoarele lu
mii. (Aplauze puternice).

Viafa arată că una din cerințele 
imperioase ale epocii noastre, de în
făptuirea căreia depind înseninarea 
orizontului international, preîntâm
pinarea unui nou război mondial, 
este respectarea fermă de către toa
te statele a dreptului fiecărui popor 
do a-și hotărî singur soarta, de a 
alege calea dezvoltării sociale și 
politice caro corespunde voinței și 
aspirațiilor sale. Răspunderea pentru 
apărarea normelor dreptului Interna
tional, pentru instaurarea unor re
lații sănătoase în lume revine în 
egală măsură tuturor popoarelor, 
tuturor țărilor, mari sau mici. Con
siderăm. de asemenea, că in mobi
lizarea opiniei publice împotriva ori
cărei încălcări a principiilor inter
naționale un rol important are Or
ganizația Națiunilor Unite. Aparte
nența unei țări la un bloc militar 
nu înseamnă ieșirea ei de sub nor
mele legalității internaționale sau 
absolvirea ei de răspundere în fața 
comunității popoarelor lumii. (A- 
plauze Duternlce). Orqanizația Națiu
nilor Unite trebuie să-și adu'ă con
tribuția la respectarea de către toa
te statele a principiilor fundamen
tale înscrise în Cartă, recunoscute 
de către țările membre, la norma
lizarea relațiilor internaționale, la 
destindere și colaborare, la apăra

rea păr II ș| securității. (VII aplauze).
România acordă o Importanță deo

sebită Instaurării unor relații sănă
toase Intre statele continentului eu
ropean, caro a Intrat In Istoria ome
nirii nu numai ca leagăn de civili
zație și progres, cl și ca punct de 
plecare al celor două războaie mon
diale care au provocat atltea distru
geri și suferințe pe planeta noastră. 
Considerăm că sarcina fundamentală 
este acum de a împiedica fratele 
reacționare, imperialiste, elementele 
revanșarde, să reediteze încordarea 
care a domnit tn anii trecut! In Eu
ropa. în această ordine de Idei, nu 
putem să nu relevăm tendințele de 
Intensificare a cursei Înarmărilor, de 
menținere șl întărire o blocului a- 
gresiv N.A.T.O., care s-au mani
festat șl cu prilejul recentei sesiuni 
a acestuia. Convinși că principiile 
înscrise in Declarația de la Bucu
rești a țărilor socialiste din 1966 își 
păstrează deplina acluali’ate, noi 
considerăm că drumul spre pace, se
curitate și destindere nu este drumul 
consolidării blocurilor militare, ci 
acela al desființării lor, al așezării 
relațiilor dintre state pe baze sănă
toase, de colaborare și încredere re
ciprocă. Este necesar să se facă noi 
pași inainle pe calea colaborării c- 
conomlce, politice, tehnice șl știin
țifice, a contactelor, a tratativelor 
politice, a destinderii — aceasta o 
cer interesele tuturor popoarelor do 
pe continentul nostru, cauza păcii în 
întreaga lume (Aplauze).

In această direcție, o deosebită 
însemnătate are recunoașterea celor 
două state germane — Republica De
mocrata Germană, stat socialist, și 
Republica Federală a Germaniei — 
crearea condițiilor ca acestea să poală 
participa cu drepturi egale la viața 
politică a continentului, recunoașterea 
Inviolabilității actualelor frontiere 
statale, inclusiv a frontierei Oder- 
Neisse, precum șl a celorlalte schim
bări survenite în Europa ca urmare 
a celui de-al doilea război mondial. 
Crearea securității tn Europa ar în
tări încrederea între popoarele a- 
cestui continent atit de greu încer
cat șl ar exercita o influență bine
făcătoare asupra întregului ©limal 
politic internațional.

Un rol deosebit de oozitiv In des
tinderea politică pe plan mondial 
l-ar avea stingerea focarelor de 
tensiune și conflict existente azi în 
diferite colțuri ale lumii și, în pri
mul rînd, încetarea îăzboiului agre
siv dus de Statele Unite împotriva 
poporului vietnamez. încetarea bom
bardamentelor americane asupra Re
publicii Democrate Vietnam, act 
salutat de opinia publică din tara 
noastră, ca și do întreaga •'menire 
progresistă, trebuie urmat a^um — 
po baza tratativelor între părți, la 
care să participe si Frontal Elibe
rării Naționale din Vietnamul 
de sud — de încetarea ori
căror operațiuni militare ale inter- 
vonționiștilor în Vietnam, de retra
gerea trupelor străine de pe nămîn- 
tul Vietnamului. Solidar cu bravul 
popor vietnamez, căruia l-a acordat 
si-i acordă întregul său sprijin in
ternaționalist, poporul român consi
deră că singura modalitate de ins
taurare a păcii în această parte a 
lumii este ca Vietnamul să fie lăsat 
să-și rezolve problemele fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze puter
nice).

Este imperios necesar, de aseme
nea, să se pună capăt tensiunii exis
tente în Orientul Apropia’ care poa
te degenera oricînd într-o nouă în
fruntare armată, cu repercusiuni gra
ve atit asupra existenței popoare
lor din aceasta parte a lumii, cit 
și asupra păcii generale. Este evi
dent că statuarea cuceririlor milita
re și zăngănitul armelor nu pol so
luționa criza din Orientul Apro

piat ; calea Instaurării păcii în a- 
ceaslă regiune o cou.ditule retrage
rea trupelor lsraellene din teritoriile 
ocupate, rezolvarea, pe calea tratati
velor, a tuturor problemelor care 
frămtntă aceste popoare, recunoaș
terea dreptului fiecărui slnt la exis, 
lența dc sine stătătoare Din menți
nerea stării dc beligerantă nu pot 
cîștiga nimic nici poporul Nraellan, 
nici popoarele arabe, care au nevoie 
să se consacre, fnlr-o atmosferă de 
securitate șl liniște, clorurilor pen
tru progresul lor econamir si social» 
din aceasta clș«igă numa* cercurile 
imperialiste, Interstate 1 dezbinp 
popoarele, să le manevreze pentru 
a-șl satisface inte’.escle lor de do
minație.

Interesele fin lamcnl.de ale ome
nirii cer ca forțele înaintate, țările 
socialiste, clasa muncitoare interna
țională, mișcarea comunistă, tinerele 
state independente, popoarele rare 
se ridică pentru scuturarea Juriului 
colonial, cercurile largi democratice 
să acționeze unite pentru a impune 
pacea în lume. Partidul și guvernul 
nostru, întregul popor român se an
gajează să militeze cu toată energia 
pentru a-și îndeplini cu cinste ro
lul de detașament activ în lupta pen
tru cauza socialismului, progresului 
și păcii intre popoare. (Aplauze în
delung repetate).

Stimați tovarăși,

Aniversarea semicentenarului U- 
nirîi Transilvaniei cu România evo
că una din cele mai glorioase pa
gini din istoria noastră națională, 
pune în evidentă o victorie străluci
tă dobindită de poporul român, in 
condiții grele, pe drumul afirmări 
sale ca națiune de sind stătătoare. 
Trecerea în revistă a acestei jumă
tăți de secol din existența patriei — 
perioadă jalonată de numeroase bă
tălii și jertfe ale forțelor înaintate 
ale națiunii noastre — reliefează cu 
putere inepuizabila energii? revolu
ționară a poporului român, capaci
tatea sa de a asigura progresul ma
terial și spiritual al tării. (Vil aplau
ze). La această aniversare, toii ce
tățenii. indiferent de naționalitate, 
trăiesc un sentiment de legitimă sa
tisfacție și mindrie patriotică pentru 
marile succese dobîndite în anii cei 
mai luminoși din istoria României — 
anii construcției socialiste. La semi
centenarul existentei sale ca stat 
unitar, România se înfățișează ca o 
țară înfloritoare, liberă și Indepen
dentă, ca o națiune socialistă dina
mică, în Dlină afirmare a potente
lor sale creatoare. în frunte cu că
lăuza sa încercată. Partidul Comu
nist Român, poporul își înzecește 
forțele pentru realizarea programu
lui măreț al desăvârșirii construcției 
socialismului, pentru făurirea viito
rului luminos la care au visat și 
pentru care au luptat și s-au Jertfit 
atîtea generalii, cei mai înaintați fii 
ai poporului nostru. (Aplauze puter
nice).

In acest moment solemn, permi- 
teți-mi să adresez întregului nostru 
popor, celui care de-a lungul veacu
rilor a ținut nestinsă flacăra luptei 
pentru libertate și neatirnare, care 
a făcut să triumfe pe pămintul ro
mânesc cea mai înaintată si dreaptă 
orinduire, făuritorului tuturor valorilor 
materiale și spirituale ale patriei, 
urarea de noi și tot mai mari izbînzl 
pe calea arătată de partid — calea 
desăvârșirii socialismului si fău
ririi comunismului în România. 
(Aplauze puternice, indelunq repeta
te. Se aud urale șl ovații. Inlreaqa 
asistență face o entuziastă manifesta
re do draqoste fierbinte ci devota
ment pentru Partidul Comunist Ro
mân în frunte cu Comitetul «ăo 
Central, pentru patria noastră iubită 
— Republica Socialistă România).

fiecărui stat 
propriile sale 

puternice).
România

este 
armate. 
In

dezvoltă

de a 
(A- 

același 
și va

derea 
întări
plauze 
timp,
dezvolta și în viitor colaborarea mi-
litară cu celelalte state participante 
la Tratatul de la Varșovia, adueîn-
du-și contribuția la adincirea priete
niei și colaborării de arme dintre ță
rile noastre. Noi considerăm că o da
torie sfintă a comuniștilor este de a 
milita ca între forțele armate ale sta
telor socialiste să existe relații prie
tenești, pentru că numai pe această 
bază se va putea făuri colaborarea 
de luptă dară va fi nevoie. (Aplauze 
puternice).

în organizarea și dezvoltarea co
laborării dintre, țările socialiste —
atîl pe linie economica și militară, 
cit și iu alte domenii — considerăm 
necesar să avem permanent în ve
dere că sistemul socialist mondial
cuprinde în prezent 14 state și că 
în cursul dezvoltării istorice noi 
popoare vor păși po calea orinduirii 
noi socialiste. Colaborarea trebuie 
orientată, de aceea, nu spre consti
tuirea unor grupuri izolate, care 
să-și atribuie rolul de nucleu al sis
temului socialist, ci spre extinderea 
continuă a legăturilor dintre toa
te țările sistemului mondial so
cialist. Asigurînd o largă și 
fructuoasă conlucrare tovărășească, 
în spiritul stimei, Încrederii, 
egalității în drepturi, respectului in
dependentei și suveranității națio
nale. întrajutorării și avantajului re
ciproc, țările socialiste vor oferi un 
model înaintat de colaborare inter
națională, dcmonstrînd superioritatea 
socialismului si in domeniul relațiilor 
dintre state și națiuni. (Aplauze puter
nicei. Partidul Comunist și poporul 
roman nutresc convingerea că intere
sele supreme care leagă țările socia
liste deasupra oricăror deos- biri de 
vederi — vor triumfa pină la urmă, 
asigurînd întărirea'unității, perfecțio
narea relațiilor internationalist© de tip
nou în cadrul sistemului socialist. Re
facerea și întărirea unității țărilor so
cialiste este o cauză scumpă comuniș
tilor români, oamenilor muncii, și nu 

vom precupeți nimic pentru a contribui

Lucrările ședinței 
jubiliare a Marii 

Adunări Naționale
(Urmare din pag. 1) 

delitatea lui, fală dc interesele 
națiunii noastre socialiste, ale 
cauzei păcii șl socialismului In 
lume, inmănuncliiază simțirile 
întregului popor intr-un năval
nic șuvoi ele energic creatoa
re. Unirea in cuget și In sim
țiri, iniăptuilă astăzi pe noua 
treaptă a dezvoltării sale so
ciale. sudează qranitic, mai pu
ternic ca oricind poporul nos
tul in jurul partidului său co
munist. a Comitetului Central, 
a secretarului său general, lo- 
xardșul Nicolae Ceausescu. 
(Aplauze).

Am cinstit dragi și stimaii 
tovarăși unirea dc Ia I de
cembrie 1918 cu sentimentul 
insulletitor a) 'mităfii poporu
lui. unilâlii tuturor celor ce 
muncesc din tara noastră, in- 
rlllerent de naționalitate pen
tru realizarea telurilor comune, 
pentru desâvlrșirea construcției 
orinduirii socialiste. Asemenea 
unui arc imens pornit din tre
cut și aruncat punte peste 
vremi, evocarea unirii a dat 
prilej glodurilor noastre să 
scruteze încă o dată perspec
tiva grandioasă a epocii pe 
care o trăim. Înțelegerea aces
tei perspective Izvorfld din 
programul stabilit de Congre
sul al IX-lea, de Conferința 
Națională a partidului și oglin
dită in întreaga activitate a 
slutului nostru, se vădește In 
tot ceea ce înfăptuim, In fol 
ce ne propunem sd creăm pen
tru om, pentru afirmarea șl

realizarea sa plenară. Acesta 
este simtămfnlul înălțător ' 
semnul căruia trecutul de lup
tă și prezentul ne înarmează 
strădania de azi și cea de mii- 
ne. Cu aceste ginduri, cu în
crederea nețărmurită In trium
ful deplin a) marii noastre 
cauze, cauza Partidului Comu
nist Român, declar inclusă șe
dința jubiliară a Marii Adu
nări Naționale.

★
lucrările ședinței jubiliare a 

Marii Adunări Naționale con
sacrate semicentenarului Uni
rii Transilvaniei cu România 
ou lost transmise fn direct de 
posturile noastr.e de radio și 
televiziune.

(Agerpres

Primire 

la C. €. 

al P. C. R,

Vineri după-amiazu, tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului P rma- 
nenl, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit pe tovarășul Bernie Taft, 
membru al Comitetului Executiv 
National al Partidului Comunist din 
Australia.

A participat Iov. Andrei Stefan, 
prim-adjunct de șef de seclie la C.C. 
al P.C.R.

în cadrul întâlnirii. desfășurată 
într-o atmosferă cordială, s-a reali
zat un schimb do păreri cu privire 
la unele probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești Internatio
nale și la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Australia.

Consfătuirea anuală a delegațiilor 
armatelor statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia s-a încheiat
Potrivii planului Comandamentu

lui Unificat, în perioada 26—29 no
iembrie 1968, în orașul București s-a 
desfășurat consfătuirea cadrelor do 
conducere ale armatelor statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia. 
Consfătuirea a fost condusă de co
mandantul Suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, mareșalul 
Uniunii Sovietice 1. 1. lakubovski.

La consfătuire au fost analizate

probleme actuale care privesc des
fășurarea pregătirii de luptă a trupe
lor și întărirea continuă a capacită
ții do apărare a țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Partlcipanții la consfătuire au vizi
tat unități și instituții militare de 
învătămînt șl au asistat la aplica
țiile și exercițiile demonstrative pre
zentate de diferite arme ale Forțe
lor Armate ale Republicii Socialiste 
România.

lamcnl.de
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Manifestări consacrate
semicentenarului Unirii

Transilvaniei cu România

Declarația C. C. 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de sud

Ciocniri violente
în Vietnamul

STOCKHOLM
Cu prilejul sărbătoririi semicen

tenarului Unirii Transilvaniei cu Ro
mânia, ambasadorul Republicii So- 
rialiste România în Suedia, Eduard 
Mezincescu. a tinut o conferință de 
presă, in cadrul căreia a vorbit 
despre însemnătatea acestui eveni
ment.

Au participat‘leprczentanți ai prin
cipalelor ziare centrale $i provincia
le, ai agențiilor de presă și ai radio 
televiziunii.

despre aniversarea semicentenarului 
Unirii Transilvaniei cu România.

Au luat parte reprezentanți ai pre
sei , radioului și televiziunii chiliene.

CONAKRY

TIRANA
Cu ocazia aniversării semicentena

rului Unirii Transilvaniei cu Româ
nia, ambasadorul român la Tirana. 
Manole Bodnaraș. a organizat un 
spectacol de gală cu filmul ..Neamul 
Soimăroștilor". La gală au participat 
Hasan Duroe. adjunct al ministrului 
învățămintului si culturii, Misto Tres- 
ka președintele Comitetului albanez 
pentru relații culturale cu străinăta
tea oameni de știință și cultură, zia
riști. șefi și membri ai misiunilor di
plomatice acreditate la Tirana.

Ambasada României la Conakry a 
organizat o conferință de presă cu 
prilejul semicentenarului Unirii Tran
silvaniei cu România. Miclea Oliviu, 
însărcinat cu afaceri, a vorbit des
pre semnificația acestui eveniment 
istoric. Au participat Elhadj Camara 
Loffo, secretar de stat pentru pro
blemele sociale, ziariști și reprezen
tanți ai radiodifuziunii guineeze, co
respondenți de presă străini, precum 
și membri ai corpului diplomatic.

HANOI 29 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Comisiei pentru 
relații externe a Comitetului Cen
tral al Frontului Național do Elibe
rare din Vietnamul de sud a dat 
publicității o declarație condamnînd 
poziția Statelor Unite fală de con
vorbirile do la Paris, expusă în 
declarația Departamentului de Stat 
al S.U.A. din 26 noiembrie, anunță 
agenția V.N.A. citind agenția Eli
berarea.

In declarația F.N.E. se subliniază 
că Statele Unite, folosind afirmații 
ambigue, au denaturat din nou ca
racterul conferinței qualripartite in 
problema Vietnamului, încercînd să 
atribuie o aureolă falsă marionete
lor lor, trădători ai poporului viet
namez, și să nege rolul F.N.E., sin
gurul reprezentant autentic al po
porului din Vietnamul de sud.

Frontul Național de Eliberare ara
tă că acceptă să participe la confe
rința do la Paris în problema viet
nameză ca o parte independentă pe 
deplin competentă să soluționeze 
țoale problemele referitoare la Viet
namul de sud. Aceasta esle o poziție 
serioasă si rezonabilă, subliniază 
declarația.

Prin desconsiderarea F.N.E. și prin 
faptul că se cramponează de admi
nistrația marionetă de la Saigon, se 
orală în încheierea declarației 
F.N.E., S.U.A. au barat de fapt ca
lea spre găsirea unei soluții juste a 
problemei Vietnamului de sud. S.U.A. 
trebuie să poarte întreaga răspun
dere pentru împiedicarea ținerii con
ferinței de la Paris în problema 
Vietnamului.
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RIO DE JANIERO
Cu prilejul sărbătoririi semicente

narului Unirii Transilvaniei cu Româ
nia. ministrul României în Brazilia, 
Gheorghe Matei, a organizat o confe
rință de presă, la care au participat 
reprezentanți ai principalelor ziare 
braziliene, posturi de radio și televi
ziune, precum și corespondenți stră
ini. Expunerea ministrului român, pri
vind însemnătatea Unirii Transilva
niei pentru desăvirșirea unității de 
stat a României, a 
viu interes.

fost urmărită cu

SANTIAGO DE CHILE
La 26 noiembrie, 

publicii Socialiste România din San
tiago de Chile, a avut loc o confe
rință de presă. însărcinatul cu afa
ceri a. I., Gheorghe Luca, a vorbit

la Ambasada Re-
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de protest
în Pakistan

că 
Ninh, unde forțele 
o operație de an- 
cu trei zile, conli- 
lupte violente.

R. 
Pe 
construcție a uzi
nelor chimice din 
apropierea Vidi-

de sud
SAIGON 29 (Agerpres). In ultimele 

trei zile, în provincia Tay Ninh au 
avut Ioc ciocniri violente între for
țele patriotice sud-vietnameze șl 
trupe americano-saigoneze, relatea
ză din Saigon corespondentul a- 
genției France Presse. In noaptea de 
joi spre vineri patrioții sud-vletna- 
roezi au bombardat cu obuze și mor- 
tiere postul de comandă al unei 
unități saigoneze, amplasat la apro
ximativ 30 de kilometri de Saigon.

Se menționează, de asemenea, 
în provincia Tay 
S.U.A. au inițiat 
vergură în urmă 
nuă să aibă loc

Demonstrații

1». BULGARIA : 
șantierul de

a scurt

ședință festivă a Adunării 
cadrul căreia președin-

campanie pentru stăvilirea epidemiei.

Sărbătorirea Zilei independentei naționale 
ii Mauritaniei

NOUAKOHOTT. — La 28 noiem
brie, poporul Mauritaniei a sărbătorit 
a 8-a aniversare a declarării indepen
denței țării. Cu acest prilej, Ia Nouak
chott, in prezența președintelui re
publicii, Moktar Ould Daddah, și a 
altor persoane oficiale, au avut loc 
o paradă militară și o demonstrație. 
A urmat o 
naționale, iin

tete țării, în raportul cu privire la 
starea națiunii, s-a referit pe larg la 
problemele dezvoltării economiei și 
culturii. In legătură cu politica ex
ternă a Mauritaniei, Moktar Ould 
Daddah a declarat că țara sa este 
atașată principiilor neangajărli, întă
ririi unității africane, principiilor Or
ganizației Națiunilor Unite și Organi
zației Unității Africane.

Automobil urmărit 
de un O.Z.N.

SANTIAGO DE CHILE. — 
ziarul 
scrie 

a ur- 
drum

© TOKIO. — Potrivit informațiilor parvenite din Tokio, in 
Japonia, se extinde epidemia de gripă cunoscută sub denumi
rea de gripa „Hong Kong". In urma acestui fapt, Ministerul 
învățămintului a holărit includerea unui număr de 189 de școli 
elementare. Ministerul Ocrotirii Sănătății și Asigurărilor So
ciale a lansat o amplă

YORK. — George Henry- 
Debord, pacientul american căruia 
l-a fost transplantată la 2 iulie o 
nouă inimă la spitalul St. Luke din 
Huston, de către echipa de medici 
condusă de dr Denton Colley, a în
cetat din viață joi după-amiază.

NEW ..Bunicul zburător" 
a aterizat 

la Rio de Janeiro
fi RIO DE JANEIRO. — Max Con- 

rad, „bunicul zburător", care efec
tuează un zbor solitar în jurul lu
mii, a sosit la Rio de Janeiro, venind 
din Salvador. El va pleca la Buenos 
Aires, de unde își va continua zbo
rul urmînd să aterizeze în Australia 
după ce va trece peste Polul Sud.

Agenția Reuter, citind 
chilian „El Mercurio", 
că nn „obiect zburător" 
mărit de-a lungul unui
de Iară o mașină în care se 
alia o oficialitate guvernamen
tală insolită de alte trei per
soane. Secretarul . guvernului 
provincial, Tito Morales, a de
clarat că un „obiect zburător" 
a coborit deasupra ,Jeep"-ului 
in care se alia împreună cu 
însoțitorii săi. „Obiectul — a 
spus el — a difuzat In inte
riorul automobilului o lumină 
albă îngrozitoare care ne jena 
ochii. Șoferul mașinii, înspăi
mântat, s-a îndreptat cu toată 
viteza spre orașul Parral, in 
timp ce obiectul zburător ne 
urma". Morales a adăugat că 
„obiectul zburător" a luat inăl- 
lime și a dispărut atunci cind 
automobilul s-a apropiat de o 
stafie de

RAWALPINDI 29 (Agerpres). 
In mai multe orașe pakistaneze 
continuat demonstrațiile de protest 
împotriva arestării unor lideri de o- 
poziție și în favoarea unor reforme 
privind învățămintul universitar, sta
tutul presei etc. Numărul particl- 
panților la demonstrația din orașul 
Lahore s-a ridicat la 15 000. Intre 
poliție și manifestanți, au avut Iog 
ciocniri.

Continuă, de asemenea, demons
trații în alte șapte localități din re
giunile de nord-vest ale tării. La 
Rawalpindi, organizațiile de studenți 
au chemat la grevă generală.

au FRANȚA

Critici la adresa măsurilor luate
de guvern pentru apărarea francului

PARIS 29 — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite: Zia
rul „L'Humanite" publică declarația 
Biroului Politic al G.G. al P.C.F., în 
care sint criticate ca antipopulare 
măsurile guvernului pe plan econo
mic și financiar pentru apărarea

benzină.

— După cum s-a a- 
Abidjan, din ordinul

ITALIA

Mariano Rumor
dispune de o platforma 

de guvernare
Mariano

ITINERAR
la sfîrșit de

CULTURAL

• Duminică ora 19, un co
lectiv de actori ai Teatrului 
de Slat din Petroșani va pre
zenta Ia sediu piesa „Fintîna 
Blanduziei".

@ Miine ora 10, sala bi
bliotecii Casei de cultură găz
duiește pe micii iubitori ai di
mineților de basme. Proiecția 
diafilmelor va întregi frumoa
sele povestiri.

9 Muzeul mineritului stă și 
duminică la dispoziția vizitato
rilor intre orele 8—20. Expo
natele muzeului îl pun pe vi
zitator in temă cu începutul 
extracției cărbunelui pe melea
gurile Văii Jiului, cu dezvolta
rea mineritului pînă în zilele 
noastre.

SPORTIV

© După o întrerupere de o 
sâpLcimînă, campionatul diviziei

săptămînă

echipele de 
loc în a- 

pe terenul

A la fotbal se reia cu meciu
rile ultimei etape din tur. Sta
dionul din Petroșani găzduiește 
miine, ora 14. meciul dintre 
Jiul — Rapid. Apoi, începe alîl 
pentru jucători cit și pentru 
suporteri vacanta de iarnă cu 
retrospective, perspective și- 
mari speranțe.

© Meciul dintre 
tinerel-rezerve ate 
ceeași zi, ora 10, 
din Lonea.

© Sîmbătă, de la ora 16, și 
duminică dimineața, de la ora 
8, se desfășoară meciurile e- 
tapei a V-a a campionatului 
municipal de popice pe echipe. 
Se dispută doar două inlîlniri: 
Minerul Vulcan — Preparatorul. 
Lupeni; Viscoza Lupeni — Jiul 
II Petrila. Meciul dintre Jiul 
I Petrila - Utilajul Petroșani 
se va desfășura la o dată ce 
se va aaunța ulterior.

O T O
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17.30 Lumea copiilor. Emisiune muzi- 
cal-distractivă.

18,00 Mull e dulce și frumoasă — 
emisiune de limba română.

18.30 Pentru tineretul școlar. „Prinț 
și cerșetor" (IV).

19,00 Hochei pe gheață : România — 
Polonia. Transmisiune de la Pa
tinoarul 23 August.

19.30 r<»|.»'nrnalul de seară.
19,45 Cor 'area transmisiunii de 

hochei.
20.15 Tele-enciclopedia.
21.15 Miniaturi foklorice.
21,25 Film serial .Răzbunătorii".
22.15 Varietăți muzical-distractive.
23.15 Telejurnalul de noapte.
23.30 Închiderea emisiunii.

I
I

@ BONN. — Bundestagul vest-ger- 
man a adoptat joi, in cea de-a doua 
și a treia lectură, directivele în do
meniul comerțului exterior al R. F. a 
Germaniei, destinate să reducă exce
dentul balanței de plăți a acestei țări.

ABIDJAN, 
nunțat oficial la 
guvernului statului Coastei de Fildeș, 
a fost distrusă o cantitate de 100 000 
tone de cafea din recolta 1967/1968. 
Această măsură a iost adoptată în 
virtutea acordului internațional pri
vind producția de cafea și pentru a 
facilita întreținerea stocurilor uriașe 
de cafea existențe.

ROMA 29 (Agetpres). —
Rumor, însărcinat cu formarea nou
lui guvern italian, dispune acum de 
o platformă de guvernare, adoptată 
joi seara de conducerea Partidului 
democrat-creștin. El urmează să se 
întîlnească sîmbătă cu liderii Parti
dului Socialist și cei ai Partidului 
republican pentru a discuta acest 
program și măsura în care el poate 
constitui o bază pentru reconstitui-

4

S.U.A.: Vedere
Francisco.

La tragerea Loto din 29 noiembrie 
1968. au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

60 26 77 34 9 35 25 42 2 50 64 18, 
Fond de premii : 953 040 lei.
Report: 33 766 Iei.

© BUENOS AIRES. — Sub 
auspiciile Societăți argentinie- 
ne a artiștilor plastici s-a or
ganizat la Buenos Aires o sca
ră dedicată artei plastice ro
mânești. Președintele societății, 
Lopez Claro, a vorbit despre 
opera lui N. Grigorescu, Brân- 
cuși, Pallady și Țuculescu. Con
ferința a lost ilustrată cu dia
pozitive. Au fost prezentate, 
de asemenea, filmele documen
tare „Pallady" și .Țuculescu".

? >'
In cursul zilei de ieri, tem

peraturile maxime înregistrate 
au fost de plus 8 grade la Pe
troșani și de plus 5 grade la 
Paring. Temperatura minimă 
înregistrată la Petroșani a fost 
de minus 3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea devine insta
bilă, cu cer mai mult acoperii.

Loealitatc 
amenințată de lavă
MANAGUA. — Un torent de lavă 

care se scurge pe versanții vulca
nului „Cerro Negro" (Colina nea
gră) din Nicaragua amenință să 
transforme localitatea Rola într-un 
nou Pompei. Potrivit ziarului „„Nove- 
dades", care apare în capitala tării 
Managua, valul de lavă a ajuns la 
o distanță de un kilometru de aceas
ta localitate fiind oprit prinlr-un dig 
provizoriu de pămint. Dacă arest 
fragil obstacol va ceda, Rota ar pu
tea să dispară de pe hartă.
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lea coaliției de centru-stînga. Pro
gramul prevede crearea unor guver
ne regionale cu împuterniciri econo
mice și administrative importante, 
o politică economică de folosire de
plină a brațelor de muncă și de com
batere a dezechilibrului dintre nord 
și sud, majorarea pensiilor de bă- 
trînețe, o reformă a învățămintului, 
modificarea Codului penal și a ce
lui civil și a legislației familiei, iar 
pe planul politicii externe menți
nerea Italiei în N.A.T.O. dar și 
sprijinirea eforturilor în vederea 
realizării unor măsuri de dezarma
re.

Se apreciază că unele puncte ale 
acestui program ar fi de natură să 
mulțumească celelalte două partide 
și să permită formarea coaliției.

francului. Declarația considera că 
acesle măsuri lovesc populația mun
citoare, ducind la creșterea prețuri
lor și la agravarea șomajului și ii 
avantajează pe capitaliști.

P.C.F. reamintește propunerile pe 
care le-a făcut pentru depășirea cri
zei financiare, fără afectarea oame
nilor muncii și asigurîndu-se dezvol
tarea economiei naționale. Printre 
acestea se numără suprimarea sub
vențiilor și avantajelor fiscale acor
date anterior capitaliștilor, ceea ce 
ar permite recuperarea a 3 miliarde 
franci, reducerea cheltuielilor mili
tare cu 4 miliarde, o reformă demo
cratică a fiscalității, care să ușureze 
povara impozitelor ce apasă asupra 
tuturor păturilor muncitoare, spori
rea contribuției marilor capitaliști, 
obligarea celor care au făcut specu
lații asupra francului să plătească 
un procent de 30 la sută din valoa
rea capitalurilor exportate în stră
inătate.

Apărarea monezii, lupta eficace 
contra speculării conchide declara
ția, cer naționalizarea progresivă a 
marilor monopoluri bancare și indus
triale, instaurarea unei adevărate 
gestiuni democratice și controlul oa
menilor muncii asupra 
toare naționalizate ale 
creditului.

marilor sec- 
industriei șl

•—
a găsi

Cosmos-25544
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

Satelitul „Cosmos-255" a lost 
lansat vineri în Uniunea So
vietică în scopuri științifice, 
anunță agenția TASS. Aparatul 
s-a plasat pe o orbită avînd 
apogeul la 336 km și perigeul 
la 201 km de suprafața Pămin- 
tului. Aparatajul de bord func
ționează normal. Centrul de 
coordonare și calcul prelucrea
ză informațiile parvenite pe 
Pămint.

De ce nu a fost devalorizai
sterlineDupă devalorizai ea lirei 

in luna noiembrie 1967, am asistat 
recent ia uh nou episod al crizei 
sistemului monetar al lumii capita
liste — fuga capitalurilor străine, 
mai ales a 'celor franceze, engleze 
și americane, spre R.F. a Germaniei. 
Drept consecință prețul aurului a 
crescut peste limita îngrijorătoare 
de 40 de dolari uncia. Majoritatea 
guvernelor occ/dentale așteptau în 
această situație o devalorizare a 
francului. Iată efe ce lefuzul neaștep
tat al guvernului francez de a deva
loriza francul a provocat vii comen
tarii în presa occidentală. „Criza 
monetară - se afirmă într-un arti
col din „Le Figaro" — subliniază în
tr-un mod crud diviziunea existentă 
în lumea occidentală". Alte publica
ții învinuiesc anumite cercuri străi
ne că ar fi organizat o „agresiune, 
împotriva francului". (France Soir ). 
Iar ziarul „Paris Piesse-l’Intransi- 
gearil" constată fără menajamente că 
există o „coaliție străină care vizea
ză diplomația lui îie Gaulle prin in
termediul monedet salo". Despre ce 
este vorba in realitate?

După lira sterlină, francul a de-

venit —intr-ornai mică măsură decît 
dolarul — o victimă a speculațiilor 
bancare occidentale pe de o parte ca 
urmare a unor dificultăți de con
junctură ale economiei franceze, 
survenite după puternica mișcare 
grevistă din mai—iunie 1968, iar pe 
de altă parte datorită atracției pe

a Franței că „actuala criză are un 
caracter internațional, inscriindu-se 
în deficiențele generale ale sistemu
lui monetar occidental". El lăsa să 
se înțeleagă astfel că o devalorizare 
a francului nu ar fi altceva docil 
un remediu temporar, un avantaj a- 
cordat celor care s-au coalizat pen-

Criza monetară interoccidentală

care o exercită, pentru deținătorii 
de capitaluri, marca vest-germană, 
susținută de o anumită prosperitate 
economică și financiară și 
excedent tot mai pronunțat 
meițului exterior al R.F. a 
niei. Rezultatul transferurilor 
litrilor străine către R.F. a
niei a pus însă și marca vesl-germa- 
nă intr-o situație anormală, dezvă
luind astlel slăbiciunile altor valute 
occidentale. Primul ministru francez 
Maurice Couve de Murville, a ținut 
să precizeze in Adunarea Națională

de un 
al co- 

Germa- 
capita- 
Gorma-

tiu a lovi francul. Refuzul guvernu
lui francez do a devaloriza francul 
pare astfel justificat. Cu atit mai 
mult cu cit Franța dispune de re
zerve de aur și devize suficiente 
pentru a-și susține moneda. Totuși 
menținerea actualei poziții a fran
cului — pe baza creditului do două 
milioane de dolari oferit de băncile 
centrale și a dreptului de a retrage 
circa un miliard de dolari de la 
Fondul Monetar Internațional, con
jugată cu un program de austeritate 
economică și cu măsuri de control

Speranțele de 
cei 78 de mineri 

îngropați la 
Mannington s-au redus

NEW YORK 29 (Agerpres). — Spe
ranțele de a mai găsi in viață pe cei 
78 de mineri ingropati într-o galerie 
a unei mine de cărbuni din Manning
ton (Virginia de vest) s-au redus și 
mai mult, după ce aici s-a produs o 
nouă explozie, a 15-a de la data de 
20 noiembrie, cind minerii au rămas 
izolați in subteran. Echipele de sal
vare continuă, cu toate acestea, lu
crările pentru a încerca să introducă 
oxigen in galeria unde se presupune 
că se găsesc minerii.

francul ?
asupra schimburilor — va avea ur
mări greu de prevăzut. Deocamdată 
se întrevede o restrîngere a consu
mului și a nivelului de trai al popu
lației pe plan intern, iar pe plan 
extern o anumită ușurare.

Este posibil ca speculațiile cu fran
cul să fie frînate. Dar febra specula
tivă s-ar putea oricînd declanșa in 
legătură cu alte monede. Părerea 
exper Iilor este unanimă în acest 
sens. „Cercurile bancare occidenta
le încep să fie convinse tot mal 
mult de necesitatea urgentă a unei 
operații de însănătoșire a sistemu
lui monetar internațional", relatează 
corespondentul din Geneva al agen
ției U.P.I.. „Ele apreciază că guver
nele țărilor occidentale trebuie să
hotărască o revizuire generală a
actualelor cote de schimb ale valu
telor lor”. O asemenea măsură im
plică însă schimbarea parităților
existente ale monedelor, fapt care 
ar avea drept consecință crearea 
unei situații asemănătoare crizei e- 
conomice mondiale din 1931.

V. STRAUT
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