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REPUBLICA NOASTRA LA 20 DE ANI

Cu un sentiment de profundă mîndrie şi de nestăvilită bucurie, întreg
poporul român prăzmuieşte la 30 decembrie 1967 împlinirea a douăzeci
de ani de la proclamarea Republicii, eveniment de hotărîtoare răscruce
în istoria patriei noastr.e.
Izgonirea monarhiei, stavilă în calea dezvoltării şi progresului ţării, şi
instaurarea Republicii au constituit un moment crucial al luptei neîntrerupte a poporului român, sub conducerea partidului comuniştilor, întru
transformarea revoluţionară a României.
Pentru poporul nostru va rămîne de neuitat acea zi de sfîrşit eLe decembrie cînd s-a proclamat Republica, zi înscrisă cu litere de aur în
măreaţa carte a istoriei noastre contemporane, acest eveniment însemnînd
deschiderea unor largi porţi spre fundamentale le transformări înnoitoare.
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al C.C. al P.C.R., arăta
că: "Democratizarea ţării, mersul ei înainte întîmpinau rezistenţa partidelor claselor exploatatoare, a regelui şi camarilei sale. A devenit imperios necesară răsturnarea monarhiei, care constituia o piedică în calea
progresului ~ocial. Proclamarea Republicii Populare Române a însemnat
începutul puterii democrat-populare, trecerea României într-o nouă etapă
a dezvoltării sociale - etapa revoluţiei socialiste" 1 •
Cea mai înaltă cucerire a acestor douăzeci de ani trăiţi sub stema din
mijlocul drapelului naţional o constituie victoria deplină a socialismului
la oraşe şi sate, lichidarea pentru totdeauna a exploatării omului de către
om, într-un timp istoriceşte atît de scurt.
Prin actul istoric realizat acum douăzeci de ani şi-au aflat înfăptuirea
măreţele idealuri ale clasei noastre muncitoare: libertatea şi independenţa
naţională, ţelurile de luptă ale celor ce muncesc, dreptul lor legitim de
a fi singurii stăpîni ai destinelor patriei.
Tot ce s-a întîmplat în aceşti douăzeci de ani pe meleagurile României,
la oraşe şi sate, în cele mai importante centre sau în cele mai îndepărtate
şi mai modeste aşezări umane, a constituit luminoasa dovadă a justeţei
1 N. Ceauşescu, P.C.R. continuator al luptei revoluţionare şi democratice a
poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din România, în
AIIP, XJI, nr. 2-3/1966.
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politicii Partidului, a uriaşei, inepuizabilei sale capacităţi de a organiza
mobiliza masele pentru construirea vieţii noastre noi, socialiste.
Strălucită demonstraţie, de importanţă istorică, a uriaşelor transformări
care au loc în ţara noastră în procesul desăvîrşirii construcţiei socialiste,
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a arătat prin lucră
rile sale şi prin hotărîrile luate că a făcut, în egală măsură, un bilanţ
menit să ne dea perspectiva mîndră a drumului parcurs, şi totodată ne-a
dat şi dimensiunea gigantică a viitorului.
Cuvintele cuprind anevoie şi imaginile nu sînt totdeauna suficient de
elocvente ca să poată reda fidel distanţa de la ţara în care trăiam în
urmă cu douăzeci de ani şi pînă la viaţa noastră de astăzi. Atunci, ne
găseam la puţini ani de la terminarea unui pustiitor război pe care
poporul român nu l-a dorit, dar care a lăsat greul sărăcil~i şi al lipsurilor
de tot felul tot pe umerii celor ce muncesc. Şi, într-o apoteoză de lumină,
să ne întoarcem privirile spre patria noastră de astăzi, spre România Socialistă, stat cu o însemnată capacitate industrială, cu o tehnică de înalt
nivel, care produce tipuri noi de maşini, linii tehnologice şi instalaţii
complete, industria noastră constructoare de maşini - această denumire
era acum douăzeci de ani de neconceput - participînd cu indici tot mai
înalţi la echiparea uriaşelor comple.re industriale ce se construiesc în
Româmia.
Procesul de industrializare socialistă a ţării - "baza progresului întregii economii, a dezvoltării multilaterale a societăţii socialiste, factor
hotărîtor al asigurării independenţei şi suveranităţii naţionale"~, aşa cum
subliniază document.'.?le Congresului al IX-lea al P.C.R., constituie o victorie fundamentală, de însemnătate istorică a poporului român, sub conducarea încercată a Partidului Comunist Român. O deosebită atenţie a
fost acordată în toţi aceşti ani de către Partid şi Guvern lumii satelor,
unor sate care nu mai seamănă întru nimic cu cele de ieri, cu aşezăril.'2
mohorîte în care lîncezea fără speranţe o omenire tristă. Hotărîtoarele
izbînzi ale socialismului la sate: cooperativizarea agriculturii, introducerea agrotehnicii înaintate au creat baze trainice pentru dezvoltarea unei
vieţi noi, la un nivel mereu mai înalt. Ca rezultat al măsurilor luate şi
realizate în cadrul programului multilateral iniţiat de Partid, toate ramurile agriculturii sînt într-un continuu progres, producţia medie agricolă fiind în permanentă creştere, datorită cărui fapt este asigurată hrana
populaţiei, materiile prime necesare industriei şi disponibilităţile pentru
export.
Insumarea tuturor acestor rezultate ce arată dezvoltarea economiei naţionale pe ansamblul ei a creat premizele necesare creşterii substanţiale
a venitului naţional, bază temeinică a sporirii anuale a volumului de investiţii, cu consecinţele sale fireşti: ridicarea continuă a nivelului de trai.
Continua mărire a salariului real al muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor
şi

2

N. Ceauşescu, Raport la cel de al IX-lea Congres al P.C.R., Ed. Politică, Bucu1965, p. 7.

reşti,
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şi funcţionarilor, creşterea

veniturilor ţărănimii, îmbunătăţirea aproviziodeservirii populaţiei, numărul mereu cr.-zscînd al construcţiilor de
locuinţe, fondurile cu adevărat uriaşe destinate învăţămîntului, ştiinţei,
culturii, ocrotirii sănătăţii sînt cîteva dovezi numai ale considerabilului
avint pe care îl trăieşte astăzi România Socialistă, sub înţeleapta conducere a Partidului.
Poporul român, stăpîn pe ţara şi soarta sa, plin de iniţiativă, participă
·CU simţ de răspundere mereu sporit la rezolvarea treburilor obşteşti, la
conducerea vieţii economice şi culturale a patriei sale. Istoricul eveniment
trăit de poporul român cu douăzeci de ani în urmă depăşeşt-z în semnificaţii fruntariile ţării.
Republica Socialistă România, stat independent şi suveran, îşi înfăp
tuieşte politica sa externă conform intereselor poporului nostru. Prietenia şi alianţa cu ţările socialiste constituie baza politicii externe a statului nostru. România Socialistă este o înflăcărată apărătoare a păcii în
lumea întreagă, activitatea ei pe scară mondială fiind expresia unei politici
consecvente în serviciul apărării umanităţii de spectrul şi primejdia unui
nou război mondial. De asemenea, ţara noastră promovează o politică a
dezvoltării relaţiilor multilaterale comerciale, tehnice, ştiinţifice, culturale - cu toate statele, indiferent de orinduirea lor socială, fapt care
a asigurat un prestigiu unanim recunoscut în arena internaţională României Socialiste. Tr.-zptele urcate de poporul român în cei douăzeci de ani
pe care îi sărbătorim sub soarele libertăţii incumbă sarcini deosebit de
mari tuturor lucrătorilor frontului ştiinţific şi cultural.
La Congresul al IX-lea al Partidului, secretarul general al C.C. al P.C.R.,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, arăta:
"0 sarcină de mare însemnătate a activităţii partidului est-z intensificarea muncii politice de masă pentru formarea omului nou, însufleţit de
idealurile nobile ale socialismului, de principiile moralei comuniste, cu
un larg orizont cultural. In această muncă un rol important revine organizaţiilor de masă şi obşteşti, instituţiilor dtz artă şi cultură care trebuie
să-şi îmbunătăţească activitatea educativă, folosind mai eficient baza materială de care dispun" 3 • Aceste sarcini educative deosebit de importante
ce revin muzeului de istorie contemporarn, ca instituţie largă de cultură,
socotim că pentru a fi îndeplinite în bune condiţiuni trebuiesc conexate
cu o susţinută activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei patriei. In această direcţi-z, indicaţiile date de către documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. sînt concludente: "In aceşti ani au fost elaborate
o serie de lucrări importante în domeniul istoriei patriei. Continuîndu-se
această activitate de deosebită însemnătate, trebuie aprofundatz de pe poziţiile materialismului istoric cele mai importante etape şi evenimente din
istoria ţării şi a poporului român, oglindindu-se faptele în mod obiectiv,
în deplină conformitate cu r.ealitatea" 4 •
nării şi

3

Ibidem, p. 88.
" Ibidem, p. 87.
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Cea de a douăzecea aniversare a Republicii nu o putem sărbători mai
bine decît împărtăşindu-ne de avîntul acestor chemări ale Partidului şi
creind, cu forţe unite, o istorie a patriei care să oglindească obiectiv şi
real marile fapte ale trecutului, istorie pe care prin exponatele muzeului
s-o aducem la cunoştinţa maselor de oameni ai muncii pentru a-i mobiliza pe baza tradiţiilor de aur ale poporului nostru la o cît mai susţi
nută activitate în opera de desăvîrşire a construcţiei socialismului şi
de trecere la comunism a patriei noastre libere şi dragi: România Socialistă.

G. A. PROTOPOPESCU
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