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PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
în ziua de 24 decembrie, oamenii 
muncii din întreprinderile indus
triale din regiunea Ploiești și-au 
realizat sarcinile anuale de plan 
la producția globală și marfă. 

Producția globală industrială a crescut anul acesta 
cu 20 la sută față de anul 1961.

în acest an în întreprinderile din regiunea Ploiești 
au fost aplicate numeroase măsuri tehnico-organizato
rice privind extinderea unor metode înaintate de lu
cru, folosirea gospodărească a materiei prime și ma
terialelor. etc. Ca urmare, în 11 luni productivitatea 
muncii a crescut cu 11 la sută lață de perioada co
respunzătoare anului trecut și s-au realizat economii 
peste plan la prețul de cost în valoare de peste 148 mi
lioane Iei — cu 3 milioane Iei mai mult decît prevedea 
angajamentul luat pentru întregul an.

se numără întreprinderea „EIeclro-montaj"-Bascov, 
Depoul C.F.R. Pitești, Uzinele de produse sodice Go
vora și altele.

în ultimele 10 zile și-au mai realizat planul anual 
încă 15 întreprinderi. în perioada celor 11 luni s-au 
obținut pe întreaga regiune Argeș economii suplimen
tare la prețul de coșt în valoare de peste 45 000 000 lei.

Te slăvim patrie draga“
în regiunea Hunedoara continuă 

manifestările cultural-artistice con
sacrate celei de-a 15-a aniver
sări a R. P. Romîne. La aproa
pe 300 de cămine culturale s-au 
ținut conferințe după care sute de 
formații de amatori au prezentat pro
grame artistice inspirate din viața 
nouă, socialistă a orașelor și satelor 
patriei. Continuă desfășurarea fazei 
intercomunale a întrecerii brigăzilor 
artistice de agitație de la sate, care 
au prezentat programe ilustrînd rea
lizările economice și social-culturale 
obținute în regiune în anii republicii.

Consiliul pentru cultură și artă al 
raionului Alba, a organizat în comu
ne și sate ștafeta culturală intitulată 
„Te slăvim, patrie dragă”. Cu acest 
prilej au prezentat spectacole artis
tice zeci de formații artistice de ama
tori de la sate.
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Noi unități in
dustriale din 
regiunea Iași

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — 
După colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la fabri
ca de tricotaje „Moldova" și de 
la fabrica de antibiotice din Iași, 
din unitățile Direcției regionale 
care au anunțat printre primeleC.F.R. Iași și altele, 

îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1952, zilele 
acestea și-au realizat prevederile anuale de plan și 
metalurgiștii fabricii de rulmenți din Bîrlad. Acest co
lectiv a produs în cursul acestui an peste prevederile 
planului 21 500 bucăți de rulmenți. Prin reducerea 
prețului de cost s-au obținut economii în valoare 
de 1 500 000 lei. Beneficiile peste plan se ridică Ia 10 
milioane Iei.

De la începutul luni! decembrie și pînă în prezent 
au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul în 
curs un număr de 30 de întreprinderi ale industriei 
republicane și localo din regiunea Iași.

CRAIOVA (red. ziarului „înain
te"). — Pe zi ce trece crește nu
mărul unităților economice din 
regiunea Oltenia care raportează 
indeplinirea prevederilor anuale 
de plan. De la 15 decembrie și

pînă în prezent încă 40 de întreprinderi și unități eco
nomice din regiune și-au îndeplinit sarcinile anuale de 
producție.

Printre noile colective care și-au realizat înainte de 
termen planul anual se numără Direcția regională 
C.F.R. Craiova, întrepjinderile forestiere Caracal și 
Craiova, combinatul alimentar „Oltenia"-Podari ș. a.

Pînă în prezent există în regiunea Oltenia 115 în
treprinderi și unități economice ale căror colective au 
raportat îndeplinirea planului pe 1962.

---------- Trustul uzinelor de reparații a- 
uzîne- părtinind Consiliului Superior al 

lor die reparații Agriculturii și-a realizat la 20 de- 
--------------cembrie planul anual la toți in- 
Producția globală a fost realizată în pro- 
107,1 la sută, producția marfă — de ’02 la 
reparațiile în echivalent motor — de 118,2

CÎMPULUNG (coresp. „Scînteii“). 
— La căminul cultural din Breaza se 
bucură de un viu interes serile cul
turale intitulate : „De ziua Repu
blicii", „Recunoștință vie partidului 
părinte", „Din realizările regimului 
democrat-popular“, „Cîntăm bucuria 
vieții noi". Brigada artistică de agi
tație a prezentat programul : „înflo
rește comuna mea, înflorește țara". 
Manifestări cultural-artistice închi
nate aniversării Republicii au loc și 
în celelalte comune din raionul Cîm- 
pulung Moldovenesc.

La oțelărie și furnale, la laminoare și cocserie, în toate secțiile 
Combinatului siderurgic din Reșița au avut loc zilele acestea adunări 
de prelucrare a cifrelor de plan pe 1963. Analizînd cu spirit de răs
pundere posibilitățile existente la fiecare loc de muncă pentru spo
rirea producției și productivității muncii, pentru îmbunătățirea cali
tății produselor și realizarea de economii, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din cadrul combinatului au făcut propuneri valoroase cu 
privire la sporirea indicilor de utilizare a agregatelor, la punerea în 
valoare a noi și noi rezerve interne.

în legătură cu problemele care s-au ridicat cu prilejul dezba
terii, cu propunerile făcute și cu măsurile tehnico-organizatorice ce se 
vor lua în 1963 am rugat pe tovarășul Ion Potoceanu, director gene
ral al combinatului, să ne răspundă la cîteva întrebări.

ÎNTREBARE : Ce probleme mai 
importante s-au pus în discuția co
lectivului cu prilejul adunărilor de 
dezbatere a cifrelor de plan ?

RĂSPUNS : Sarcinile de plan pe 
1963 ce revin siderurgiștilor reșițeni 
sînt mobilizatoare. La furnale indi
cele de utilizare va trebui să creas
că cu 22,7 la sută față de realizările 
acestui an, iar la producția de oțel 
este prevăzut un spor de 7 la sută 
față de realizările anului 1962. In 
scopul elaborării celor mai corespun
zătoare măsuri pentru îndeplinirea 
întocmai a acestor sarcini am cău
tat ca, în cadrul dezbaterilor, să a- 
nalizăm și să tragem cît mai multe 
învățăminte folositoare din activita
tea desfășurată pînă acum.

în general trebuie să spun că adu
nările de dezbatere a cifrelor de 
plan pe 1963 au constituit un schimb 
de păreri valoros și util.

La adunarea care a avut loc la 
oțelăria Martin s-a pus, cum era și 
firesc, un accent deosebit pe măsu
rile ce trebuie luate în continuare 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice de feromangan, utilaje de tur
nare și cărămizi refractare. în dis
cuțiile lor, oțelarii au ridicat, de a- 
semenea, ca un lucru de prim ordin, 
problema prelungirii durabilității 
bolților și camerelor injectoarelor la 
cugtoarele Martin, reducerii duratei 
Șarjelor și a pierderilor de oțel la 
turriare. De rezolvarea acestor pro
bleme —< au arătat ei — depinde în 
mare măsură obținerea unei ' pro
ducții sporite de oțel pe metru pă
trat volum util de cuptor.

Cu simț de răspundere, cu discer- 
nămînt și spirit gospodăresc au 
discutat furnaliștii problemele ce se 

'ridică în sectorul lor de activitate. 
Aici un loc central în cadrul discu
țiilor l-au avut problemele privind 
reducerea consumului specific de 
cocs și perfecționarea proceselor teh
nologice de elaborare a fontei. 
'Aproape toți participanții la discuții

cute și în celelalte secții ale combi
natului. De pildă, maistrul Ion Ola- 
riu a propus îmbunătățirea regimu
lui termic al cuptoarelor, prin modi
ficarea injectoarelor și introducerea 
în canalul de tiraj a unui saltar cu 
cadru răcit cu apă. Aplicarea acestei 
propuneri va crea condiții pentru re
ducerea pierderilor prin oxidare.

ÎNTREBARE-: -Cum voi- fi rezol
vate propunerile făcute ?

RĂSPUNS : Adunările de dezba
tere a cifrelor de plan s-au termi
nat zilele trecute. Conducerea com
binatului a format acum un colectiv 
de tehnicieni și ingineri care stu
diază cu atenție propunerile făcute, 
eficacitatea lor economică și posibi
litățile de aplicare operativă în pro
cesul de producție. în prima zi de 
muncă comisia a stabilit că o parte 
din propunerile făcute se pot aplica 
de îndată, cu posibilitățile noastre in
terne. De pildă, propunerea maiștri
lor Stoianovici Bogdan și Dăescu 
Alexandru, care au cerut ca alimen
tarea furnalelor cu minereu și calcar 
să se facă în mod mai organizat. 
Pentru asigurarea unei rețete corecte 
la încărcarea furnalelor, ei au propus 
ca în depozit să fie amenajate posta
mente și să se compartimenteze mi- 
nereuriie și calcarul pe sorturi de 

_______ t____ ,______ materie primă spre a nu se mai a- 
și laminoare o problemă importantă mesteca cu pămînt. Am și trecut la 
o constituie — cum am mai spus — ’’’ ‘
reducerea consumurilor specifice. în 
această direcție s-au făcut o serie 
de propuneri deosebit de judicioase. 
Pentru reducerea consumului de fe
romangan, maistrul șef Arcan Nico
lae de la oțelărie a propus să se 
introducă predezoxidarea cu ferosi- 
liciu și utilizarea minereului de 
mangan ca dezoxidant. Această pro
punere are o mare eficacitate eco
nomică.

Deosebit de utilă este propunerea 
inginerului Constantin Popescu în. 
legătură cu extinderea metodei de 
căptușire cu masă stampantă (utili- 
zîndu-se materiale refractare recu
perate) a jgheaburilor de scurgere a 
oțelului din cuptor. Prin utilizarea 
acestei metode vom putea reduce 
simțitor consumul de cărămizi re
fractare, va scădea prețul de cost 
al oțelului — aceasta echivalînd cu 
o economie anuală de peste 
2 000 000 lei.

Tot la oțelărie, muncitorul Miloș 
Boldovina a propus să fie introduse 
plăci de azbest la baza lingotiere- 
lör cu fund în vederea reducerii 
incluziunilor nemetalice din oțel.

Propuneri prețioase au fost
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au susținut propunerea de a se trece 
la regimul de presiuni ridicate la 
gîtul furnalelor.

Laminatorii au dat o mare atenție 
în cadrul discuțiilor măsurilor ce 
trebuie luate pentru ridicarea cali
tății și lărgirea sortimentelor de la
minate, îmbunătățirea regimului de 
încălzire a cuptoarelor adînci și cu 
propulsie, extinderea laminării la 
toleranțe negative.

ÎNTREBARE : Ce propuneri mai 
importante s-au făcut în cadrul 
dezbaterilor ?

RĂSPUNS : Multe sînt propunerile 
făcute de muncitorii, tehnicienii și 
inginerii noștri cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan. La oțelărie, furnale

aplicarea practică a acestei propu
neri menite să ducă la creșterea in
dicilor de utilizare a • furnalelor.

Pe cele mai importante și valoroa
se propuneri le încadrăm în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
■stabilind termene și responsabilități 
precise pentru aplicarea lor. Sînt 
insă și unele propuneri, care de
pășesc posibilitățile noastre de a 
■le rezolva. De pildă, mai mulți mun
citori și ingineri de la furnale au 
propus montarea unor turbosuflanie 
cu capacitate mărită în vederea îm
bunătățirii indicilor de utilizare și 
reducerii pierderilor de minereu și 
de cocs prin praf volant. La oțelă
rie s-a propus, de asemenea, să ne 
ocupăm de îmbunătățirea calității 
cochilelor pe care ni le livrează uzi
nele „Victoria“ din Călan. Toate 
aceste propuneri vor fi extrase și 
înaintate forurilor noastre tutelare 
pentru a ne ajuta să le traducem 
în viață.

Selecționînd cu grijă fiecare pro
punere valoroasă, căutînd căile cele 
mai corespunzătoare pentru aplica
rea lor în producție, vom mobiliza 
larg în anul ce vine noi rezerve in
terne ale producției.

și unități economice din regiunea 
Argeș raportează comitetului re

gional de partid îndeplinirea sarcinilor anuale de plan 
la toți indicii și pe sortimente. Printre noile unități

dicatorii. 
porție de 
sută, iar 
la suiă.

O contribuție însemnată la obținerea acestor rezul
tate au adus uzinele de reparații Oradea și Tecuci 
care încă de la 1 decembrie și-au realizat sarcinile pla
nului anual. Reparațiile la tractoare sînt de bună 
calitate și au fost făcute cu cheltuieli mai mici decît 
cele planificate, obținîndu-se astfel economii la prețul 
de cost planificat de 10 000 000 lei.

Aceste rezultate au putut fi obținute prin organiza
rea reparațiilor în flux industrial la Uzinele de repa
rații Năvodari, Roșiori, Ciulnița și Timișoara, prin do
tarea uzinelor de reparații cu utilaje de mare 
productivitate și prin mecanizarea proceselor grele de 
muncă, ceea ce a dus la creșterea productivității 
muncii cu peste 6 la sută față de sarcina planificată.

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Zi
lele acestea, în zeci de cămine cul
turale din regiunea Bacău se desfă
șoară concursul cultural-artistic „Te 
cîntăm, te slăvim Republică dragă', 
închinat celei de-a XV-a aniversări 
a Republicii noastre Populare. Pro
gramele — ia care participă brigăzi 
artistice, formații corale, instrumen
tale, echipe de dansuri, soliști 
vocali — oglindesc realizările obți
nute de poporul nostru muncitor în 
cei 15 ani de la proclamarea R. P. 
Romine.

Prin perfectionarea 
tehnologiei

GALAȚI (coresp. „Scînteii).
Preocupați să obțină jezultate cît 
mai frumoase în întrecerea socialis
tă, muncitorii și specialiștii de la 
șantierul naval Galați caută să va
lorifice noi rezerve ale producției. 
Recent, aici a fost pus în aplicare un 
nou procedeu tehnologic de cemen- 
tare a pinioanelor, axelor și a altor 
piese necesare la construcția nave
lor. în sectorul tratamente Ion Pa- 
raschiv și A. Cocu, împreună cu 
ing. Virgil Papavasile, au studiat 
această problemă și au ajuns la 
concluzia că înlocuirea cementării 

. diverselor piese cu carburanți 
lizj cu procedeul de cementare 
cestora în mediu gazos, 
bun și mai economic.

Aplicînd noul procedeu s-au 
ținut piese de o calitate superioară 
și la un preț de cost mult mai scă
zut.

Un freamăt de z _ „ _ „ ,
nerăbdare sfrăba- Æ ft f/ A
te,sala, pljnjă.pînă - b/s/Zb© ß Zfl 
la ultimul loc, a «/ w/ EfiL H / Ë 

Teatrului de Ope
ră și Balet al R. P. Romîne. E sîm- 
bătă seara, mai sînt cîfeva mi
nute pînă la începerea spectaco
lului de gală dat de ansamblul fol
cloric „Rapsodia Romînă". Ecoul suc
cesului remarcabil pe care Fa avut an
samblul în S.U.A. — unde reprezen
tațiile sale au fost văzute, în 56 de 
orașe, de 150 000 de spectatori și 
sute de mii de telespectatori — a 
premers întoarcerii în țară a măieș- 
frilor interprefi ai folclorului romînesc. 
în ziarul nostru au fost publicate re
latări asupra numeroaselor articole, a 
aprecierilor elogioase la adresa an
samblului „Rapsodia Romînă'’ făcute 
de publicul și de criticii de speciali
tate din S.U.A. Era, deci, cu afît mai 
legitimă nerăbdarea și dragostea 
cu care aștepta publicul nostru reîn- 
tîlnirea cu cei care au purtat peste 
hotare, cu atîfa strălucire, frumusețile 
și vitalitatea artei noastre populare.

E ora 8. Salutați cu aplauze înde
lungate și ovații, își fac apariția în 
sală conducătorii de partid și de sfat, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Entuziasmul publicu
lui s-a transmis și în culise. Emoțio
nați, membrii ansamblului se pregă
tesc să dea întreaga măsură a mă
iestriei lor. In 
de spectacole 
trăiește parcă 
a premierei.

Se deschide 
vestesc începerea spectacolului, 
ceas cu o pitorească pălărie sub care 
se vede un chip poznaș, anunță că 
vreme de două ore ne vor fi prezen
tate frumusețile folclorului nostru. 
Ceasul se înalță încet și dispare din 
fața ochilor. Pe scenă se află cîfeva 
picturi vii, cunoscutele „Tablouri din 
Galeria Națională". In sunetele rap
sodiei l-a a lui Enescu, îmbibată 
parcă de seva pămîntului patriei, și 
sub luminile ca de basm ale scenei, 
dansatorii coboară rînd pe rînd din 
rama tablourilor lui Grigorescu și A- 
man. Scena însăși devine un vast ta
blou dinamic, în care frumusețea co
loritului, a costumelor, a mișcărilor, 
frumusețea băieților și a fetelor, nu fac 
decît să scoată în valoare principalul 
element al spectacolului : omul, omul

pofida numărului mare 
dafe în furneu, fiecare 
din nou emoția unică

corfina. Opt buciumași
Un

„Tablouri din Galeria Națională“ s HORA do TH. AMAN — aspect din spectacolul Ansamblului 
folcloric „Rapsodia Romină“.
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robust, plin de viață al plaiurilor 
noastre, căruia timpurile noi i-au per
mis să-și pună în valoare bogăfia ar
tistică, simful frumosului, concepția lui 
luminoasă despre viață.

Fundalul scenei e dominat de un
duirile unei uriașe marame aurii, me
reu altfel așezata și luminată, care în
văluie cu poezia ei întreg spectaco
lul. Cei douăzeci de membri ai or
chestrei execută Hora Staccato, Învîr- 
fita și Hațegana, Hora de concert. 
Strălucit dirijor și interpret, Ionel Bu- 
dișteanu a pus în valoare partea mu
zicală a spectacolului prin aranjamen
tele sale orchestrale pline de vervă 
și finefe. Sub bagheta și arcușul său, 
cîntece de mult îndrăgite de public 
au dezvăluit frumusefi noi. în sală se 
revarsă o cascadă multicoloră de su
nete și ritmuri, dominate de solourile 
clarinetului lui Nicolae Bălujă și de

ple și sugestive, — montări la a că
ror desăvîrșire și-a adus contribuția 
plină de originalitate, Tamara Cap. 
Trebuie subliniat că dansul popular, 
născut din plăcerea celor ce-l exe
cută, a fost pus în valoare, în tot ce 
are mai spectaculos ; îmbinarea ar
monioasă a tuturor compartimentelor 
arlisfice — în regia inspirată a lui 
Hero Lupescu — a dat tablourilor 
separate gradația unui spectacol 
unitar, în care momentele se suc
ced înfr-un mod firesc, unul din- 
tr-altul. Au contribuit la acest suc
ces și aranjamentele muzicale ale lui 
Constantin Arvinfe, Nicolae Patrichi, 
Viorel Doboș, montările coregrafice 
de Floria Capsali-Dumitrescu și la- 
cob Brummer.

Partea a doua a spectacolului a 
fost deschisă de montajul muzical-co- 
regrafic „Holdele de aur" : ca niște

armoniile meșteșugite ale unui grup 
de opt violoniști.

Scena se umple din nou de dansa
tori. Aranjamentul muzical nou dă 
Dansului oltenesc forță și poezie, iar 
coregrafia artistului emerit Gh. Baciu, 
care reliefează energia și spontanei
tatea clocotitoare a jocului popular, 
fac ca muzica și dansul să se învol- 
bureze într-o unitate perfectă și fer
mecătoare, astfel încît och'ul e vră
ji* odată cu urechea, iar aplauzele nu 
mai contenesc.

De aici încolo, orchestra va cînta 
mai tot timpul în picioare, așa încît la 
farmecul muzicii se adaugă și cel al 
costumelor, al mișcărilor pline de vi
goare și naturalețe ale orchesfranților.

Mai plutesc parcă în sală intona
țiile pline de alean ale Doinei și cele 
îndrăcite ale Sîrbei cîntate de fluie
rul lui Ion Lăceanu, cînd pe scena 
scufundată în întuneric apar, alune- 
cînd singure, fiecare într-un mic cerc 
de lumini, două țambale. Tnfr-un a- 
ranjament ingenios, soliștii Nicolae 
Vișan și llie Alecu execută un „Dia
log" plin de antren și umor, unul din 
cele mai apreciate numere ale spec
tacolului. Dar e un spectacol în care 
fiecare număr pare a se lua la între
cere cu cele dinainte : parcă mai ușor 
decît alunecarea arcușurilor pe 
vioară, calcă pe scenă, în pași aerieni, 
fetele care execută dansul din Că- 
pîlna, după care urmează una dintre 
piesele — ca să ne exprimăm în lim
bajul admiratorilor americani ai spec
tacolului — „dinamită" : „Călușarii", 
în aranjamentul coregrafic al Tamarei 
Cap. Știm cu toții, de mult, a- 
cest dans, dar trebuie să recunoaștem 
că soliștii llie Ion și Ilie Gheorghe, 
laolaltă cu întreg grupul călușarilor, 
au da! vigorii și agilității acestui joc 
tradițional un farmec inedit. Pe drept 
cuvînl scriau cronicarii americani că 
Ion dansează atîf de repede, încît 
nici nu i se mai văd picioarele. A fost 
o încheiere culminantă a prime' părți 
a spectacolului, care 
tește ceasul-ciobănaș 
ureche — e urmată, 
pauză.

In partea a doua a 
și în prima, impresia de bogăție a fost 
accentuată de montările coregrafice 
pline de originalitate, îmbinate ad
mirabil cu elementele de decor, sim

— așa cum ves- 
cu pălăria pe-o 

la orele 9, de o

spectacolului, ca

călușei ce se învîrtesc din ce în ce 
mai repede, dansatorii, ținînd 
mînă panglici cu culorile tricolorului 
petrecute în jurul unei prăjini 
se prind înfr-un vîrtej uluitor, 
smulge aplauze repetate la 
deschisă.

Un instrument care a stîrnif 
în S.U.A. — naiul — își scoate 
iveală, sub execuția de 
trie a lui Damian Luca, 
găție melodică : doina, 
fac sufletul să tresalte 
unor acorduri cunoscute

Orchestra stă în penumbră... In lu
mina reflectoarelor, un sfîlp de cer
dac împodobit cu motive romîneșfi, 
din spatele căruia apare o fată în 
porf național. Spectatorii o recunosc 
pe Angela Moldovan, interpretă iubi
tă de public pentru spontaneitatea și 
sensibilitatea cu care cînfă, pentru 
vocea ei și pentru frumusețea și con
ținutul repertoriului pe care îl pro
movează. „Buciumul" și „Aseară vîn- 
ful bătea", capătă, în execuția popu
larei artiste, întreaga forță de e- 
moționare proprie cînfecului romî
nesc. Cu ropote de aplauze și stri
găte de „bis", cînfăreața e rechemată 
la rampă. „Mi-e dor de țara mea“, 
cînfecul care răsună acum produce 
o vie impresie asupra publicului. De 
altminteri, în cursul turneului, acest 
cînfec a avut un puternic ecou, mai 
aies în rîndurile romînilor din S.U.A., 
dintre care mulți l-au ascultat, după 
cum povesteau membrii ansamblului, 
cu lacrimi în ochi.

Desigur că dinfr-un asemenea spec
tacol nu putea să lipsească vestita 
„Ciocîrlie“. Dar nu este numai „Cio- 
cîrlia" pe care am ascultaf-o de atîfea 
ori, ci un cor de ciocîrlii, un șir de 
dialoguri între cele nouă viori care 
se întrec în virtuozitate și între care 
se remarcă în deosebi cea a solistu
lui Ionel Budișfeanu. Fiecare „Ciocîr
lie“ are alt tril și totuși răsună mereu 
aceeași melodie : se vede o dată mai 
mult cî* de imense sînt resurse
le arfei noastre populare, cît de mult 
pot contribui la punerea în valoare 
a acestor bogății pasiunea creatoare, 
dăruirea, entuziasmul interpreților. 
Este un glas de pasăre pe care l-am 
auzit fiecare de zeci, dacă nu de sute 
de ori — și totuși el produce de fie
care dată aceeași încîntare, iar acum,

în

înalte, 
care 

scenă

uimire 
la 

înaltă măies- 
înfreaga bo- 
hora și sîrba 
sub puterea 
și totuși noi.

în interpretarea 
S Jr 5L orchestrei ansam-
ßa n blului, pasărea

măiastră a muzi
cii se ridică la 

înălțimi nebănuite. Sînt acordurile 
care l-au entuziasmat la New York 
pe celebrul dirijor Leopold Sfo- 
kowsky. Merită spus că o caracteris
tică a întregului spectacol a fost ca
pacitatea lui de a cuceri, în egală 
măsură, atîf publicul larg cît și pe cei 
mai rafinați specialiști. Comentînd 
spectacolul, oamenii de artă prezenfi 
în sală au scos în evidență înalta va
loare a folclorului nostru muzical, co
regrafic, plastic — inepuizabilă sursă 
de inspirație pentru creația artistică. 

Adevăra’ă revărsare de frumuseți 
și bogății artistice, spectacolul a a- 
dus pe scenă, în cîntece și dansuri, 
folclorul mai tuturor regiunilor țării. 
Pentru încheiere, ansamblul a păstraf 
frumosul tablou coregrafic „Nuntă de 
pe Someș“ — în care dinamismul 
„Bărbuncului" se îmbină cu momente 
de lirism și de umor. Alături de Elena 
Tîrcolea, dansatoare admirabilă, a a- 
părut ca solist, Ion Cîmpeanu — fost 
cioban în comuna Sălcuța, pentru 
care studiu1 coregrafic, departe de a 
știrbi din spontaneitatea și strălucirea 
jocului popular, a dus la desăvîrșirea 
talentului, a măiestriei, la reliefarea 
valorilor autentice ale dansului fol
cloric.

La încheiere, aplauzele conducăto
rilor de partid și de stat se împletesc 
cu cele ale numerosului public. In 
mijlocui scenei — pe care se află toți 
membrii ansamblului, — e depus un 
mare coș cu flori; în mîna fie
căruia dintre cei aproape 60 de in
terpret apare o garoafă. Odată cu 
florile, ansamblului îi sînt înmînate 
din partea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej următoarele rînduri :

„în numele C.C. al P.M.R., al Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, felicit căldu
ros pe toți membrii Ansamblului pen
tru remarcabilul succes obținut în ca
drul turneului din S.U.A., pentru 
popularizarea folclorului romînesc 
peste hotarele patriei noastre“.

Exprimînd emoția întregului ansam
blu, conducătorul acestuia, Petre 
Nastovici, raportează că misiunea de 
mare răspundere de a prezenta peste 
hotare bogăția artei noastre populare, 
a fost îndeplinită cu succes. Acest 
succes — a spus el — a confirmat 
încă o dată rodnicia condițiilor crea
te pentru înflorirea artei populare de 
către partidul nostru drag, a grijii sale 
pentru educarea artiștilor din țara 
noastră într-un spirit nou, socialist. 
„Vă rog să-mi permiteți ca, din par
tea întregului colectiv al Ansamblu
lui folcloric „Rapsodia Romînă“, să 
mulțumesc din inimă conducerii par
tidului nostru, tovarășului Gheorghiu- 
Dej, pentru condițiile minunate ce 
ne-au fost create și pentru înalta a- 
preciere ce ne-a fost acordată'.

Publicul se întoarce spre loja ofi
cială, aplaudă cu însuflețire și ova
ționează îndelung pe conducătorii de 
partid și de stat, exprimîndu-și dra
gostea și devotamentul fată de 
partid, față de Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

'k

neuitat. Fără îndoială 
care a cucerit ase- 
de prestigiu îi sînt

O seară de 
că ansamblului 
menea succese 
hărăzite noi și tot mai mari realizări 
în punerea în valoare și răspîndirea 
frumuseților artei noastre populare în 
țară și peste hotare. r

C. POENARU
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Colectivul Uzinei de reparații Dudești-Cioplea și-a Îndeplinit planul anual înainte de termen. 
In fotografie : Pe platoul uzinei, tractoarelor reparate li se face ultima verificare. (Foto : Agerpres)

Cu un an în urmă, la Con
sfătuirea pe tară a țăranilor colec
tiviști, cînd președinți, brigadieri 
sau îngrijitori de animale anunțau 
de la înalta tribună „am obținut 
peste 3 000 kg grîu la hectar, peste 
5 000 kg porumb sau 4 000 de litri 
de lapte pe cap de vacă furajată”, 
îmi spuneam singur: „și aceștia ne-au 
depășit”. Cel mai mult mă frămînta 
gîndul de a mări producția de po
rumb. Cu emoție m-am urcat și 
eu la tribună. Am arătat ce am 
realizat, și la urmă, în fața con
ducerii partidului, a participanților 
la consfătuire, am spus că membrii 
gospodăriei noastre se angajează să 
muncească pentru a obține pe în
treaga suprafață cultivată 5 000 kg 
porumb boabe la hectar.

De la 3 172 kg în 1961, la 5 000 
kg în 1962 este un salt destul de 
mare. De aceea, anul care a trecut 
de la Consfătuire a fost un fel de 
examen pentru mine și pentru toți 
membrii gospodăriei. întors acasă 
prima mea grijă a fost să aflu 
care este greutatea medie a unui 
știulete de porumb obținut pe 
tarlalele gospodăriei. Am cîntărit 
zeci de știuleti și am făcut media: 
240 gr un știulete. Făcînd apoi 
calculul numărului de plante la 
hectar eram sigur că aplicînd în
tregul complex de măsuri agroteh
nice vom obține 5 000 kg la hectar.

Cele aproape 100 de hectare teren 
care urmau să fie cultivate cu po
rumb erau pregătite din toamnă; 25 
ha fuseseră îngrășate cu gunoi de 
grajd și superfosfat, iar 49 îngrășate 
cu gunoi la cultura plantei premer
gătoare. Se făcuse arătura cu pluguri 
prevăzute cu scormonitoare la adîn- 
cimea de 35—40 cm. Odată cu ară
tura s-au dat și cîte 200 kg super
fosfat la hectar. Acesta era începu
tul.

Iarna, la ședințele de consiliu sau 
cele de lucru cu brigadierii, în adu
nările organizației de bază, adunări 
generale ale colectiviștilor, la cursu
rile agrotehnice, nu lipseau nicioda
tă discuțiile despre porumb, despre 
ceea ce trebuie să facem ca să ob
ținem recoltă bogată. Era nevoie de 
aceste discuții repetate pentru a 
dezrădăcina unele metode învechite, 
pentru a lămuri probleme legate 
de timpul optim de semănat, densi
tate, numărul prașilelor.

Imediat ce s-a desprimăvărat, am 
grăpat ogoarele de toamnă, iar pe 
o suprafață de 24 ha„ care nu fu
sese îngrășată în toamnă cu gunoi, 
am împrăștiat îngrășăminte chimi
ce. înainte de însămînțare terenul 
a fost lucrat cu polidiscul cuplat 
cu grape reglabile, în vederea pre
gătirii patului germinativ și a dis
trugerii buruienilor.

Semănatul l-am început la 17 
aprilie, cînd temperatura solului era 
cuprinsă între 8—12 grade. Am se
mănat cu mașina la distanța de 80

Din experiența G.A.C-
Mirăslău, regiunea Cluj

cm între rînduri și la 10—12 cm 
adîncime. Am dat cantitatea nece
sară de sămînță pentru a avea 
densitatea corespunzătoare condi
țiilor de la noi și pentru a preîn- 
tîmpina golurile pe rînd. întreaga 
suprafață a fost însămânțată cu 
porumb dublu hibrid. Răsărirea a 
fost uniformă. Plantele nu au su
ferit de pe urma secetei din prima 
și a doua decadă a lunii mai.

Pe un lot de 10 ha de teren în
grășat cu 30 de tone gunoi de grajd 
la hectar, 200 kg superfosfat și 400 
kg nitrocalcar, am stabilit să avem 
o densitate de 42 000—45 000 de 
plante la ha. Pe celelalte parcele, 
densitatea a fost ceva mai mică. 
Pentru a realiza numărul de plante 
la hectar stabilit, am executat ră- 
ritul odată cu prașila a doua.

După efectuarea prașilei a doua, 
în luna iunie a început o perioadă 
de ploi, cu temperaturi scăzute, cu 
cer aproape continuu acoperit, cu 
lumină puțină. Vegetația porumbu
lui a stagnat întrucîtva. Unii co
lectiviști afirmau atunci că îngălbe- 
nirea și stagnarea în vegetație se 
datoresc faptului că porumbul este 
prea des. Dar pe o tarla de 10 hec
tare unde densitatea era mai mică 
din cauză că nu s-a urmărit cu stă
ruință aplicarea indicațiilor date, se 
produsese același fenomen. Oricine 
putea să se convingă de acest lucru 
privind tarlalele. Noi am explicat 
colectiviștilor că îndată ce timpul 
se va încălzi plantele se vor dez

volta și își vor căpăta culoarea verde 
închis. Așa s-a și întîmplat. în pri
ma decadă a lunii iulie, temperatu
ra a crescut. Solul avînd suficientă 
umiditate, plantele au început să se 
dezvolte repede. în aceeași perioa
dă s-a executat prașila a III-a, 
cu prășitoarea trasă de cai și 
prașila manuală.

La data de 26 septembrie a în
ceput recoltatul. S-a recoltat mai 
întîi lotul de 10 ha în care densi
tatea a fost de 42 000—45 000 de 
plante la ha. Rezultatul : 111 940 kg 
porumb știuleți. revenind 11194 kg 
porumb știuleți la hectar. O recoltă 
ce nu s-a pomenit vreodată la Mi- 
răslău. S-a trecut la recoltatul celor
lalte tarlale. Rezultau cîte 10 400, 
10 900 kg porumb la hectar. Singura 
parcelă unde producția a fost mai 
mică — 4 650 kg știuleți la hectar — 
a fost cea de 10 hectare, pe care po
rumbul a fost rărit prea tare. Pro
ducția medie pe cele 100 de hectare 
a fost de 7 285 kg boabe la hectar.

Tot ce-am arătat se referă la po
rumbul cultivat de vechea gospo
dărie colectivă din Mirăslău. în 
primăvară, gospodăria noastră s-a 
unit cu alte 3 gospodării colective, 
pentru a forma una singură, mai 
mare, cu mai multe posibilități de 
dezvoltare. în gospodăriile mai ti
nere, cu care ne-am unit, terenuri
le cultivate cu porumb n-au fost 
alese, îngrășate și pregătite ca în 
vechea gospodărie. Totuși noi am 
luptat să obținem recolte bune și 
de pe aceste terenuri. Aceasta a 
făcut ca producția medie pe cele 
380 ha ale gospodăriei unificate să 
fie de 4 038 kg porumb boabe la 
hectar.

Realizarea acestei producții ne-a 
dat posibilitatea să suplimentăm 
cantitatea contractată cu statul (465 
tone) cu încă 247 tone porumb.

Acum întocmim planul de pro
ducție pe anul 1963. Alături de 
celelalte măsuri pentru sporirea 
producției la toate culturile, pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor, noi 
luăm măsuri de sporire a producției 
de porumb. Vom lupta să obținem 
pe întreaga suprafață o producție 
mai mare ca în acest an.

CHÏRILA DANILA 
președintele G.A.C. „înfrățirea” 
comuna Mirăslău, regiunea Cluj

Cititorii de la sate 
scriu „Scînteii"

Pe vaka OEtețuius
ln trecut meleagurile 

raionului Oltelu erau 
cunoscute doar prin 
sărăcia și înapoierea 
lor. Din toamnă și pînă 
la sfîrșitul primăverii 
multe comune, din cau
za drumurilor desfun
date, se aflau practic 
supte de restul lumii.

Acum în fiecare sat 
s-au petrecut numeroa
se înnoiri. La Țepești 
— căminul cultural, 
două școli, sediul sfa
tului popular comunal, 
construcțiile gospodă
rești ale colectivei,

multe case noi făcute 
de colectiviști. La Di- 
culești, Oveselu, Do- 
zești. Roșiile te întîm- 
pină același tablou al 
înnoirilor. Comuna Băl- 
cești, care este reșe
dința raionului, îți pre
zintă și ea o fată înti
nerită : 8 blocuri noi de 
locuințe, 3 școli, o po
liclinică, o fabrică de 
pline, sediul pentru o- 
ficiul poștal și telefo
nic ș.a.

Din 1947 și pînă as
tăzi, în satele raionului

—.......  • i

In cîteva rînduri
IN CASELE CO

LECTIVIȘTILOR

Gospodăria 
noastră colectivă 
a realizat anul a- 
cesta un venit de 

5 200 000 lei. Au crescut înfr-o măsură 
însemnată veniturile și bunăstarea co
lectiviștilor. Numai în acest an, 11 fa
milii și-au cumpărat garnituri de mobi
lă, 29 — aparate de radio, 23 — 
mașini aragaz. Peste 120 de co
lectiviști și-au introdus în case lumi
nă electrică. Florea Matieșu, îngrijitor 
la ferma de vaci, Alexandra Stoicea și 
aljii și-au construit case noi. (De la 
R. VĂDUVA, colectivist, comuna Lifa, 
raionul Ti. Măgurele).

CONSTRUCȚII 
NOI IN RAIONUL 

FETEȘTI

De la începu
tul anului și pînă 
acum, în comu
nele raionului 
Fetești au fost 

construite 44 săli de clasă. în comu
nele Țăndărei, Făcăeni și Săveni au 
fost construite 3 dispensare veterina
re, iar la Feteștî-gară — un local 
pentru școala profesională. Recent tot 
aici au fost date în folosinfă 30 de 
apartamente, iar în curînd vor fi gafa 
încă 36. (De la D. LAURENțlU, acti-

PRIETENI 
Al CÂRTII

vist de partid).

Biblioteca din 
Viișoara, raionul 
Turda, are astăzi 
mulfi prieteni.

Anul acesta au fost înregistraji aici
I 787 de cititori — colectiviști, tineri și 
elevi din comună. Ei au citit peste 
17 500 de cărji. (De la S. VICTOR, 
activist cultural).

De curînd, în 
Comuna Meli- 
nești, raionul Fi- 
liași, s-a deschis 

un nou spital cu 40 de saloane, avînd 
o capacitate totală de 140 de paturi. 
(De la AL. MATE), colectivist).

Zilele trecute, 
în satul Poiana 
llvei a fost adus 
un aparat de 
proiecjie. Și-a în

ceput astfel activitatea cel de-al 25-lea 
cinematograf din raionul Năsăud. 
(De la L. POP. funcfionar).

Locuitorii co
munelor și sate
lor din raionul 
Lugoj au cum
părat, în primele

II luni din acest an, prin unifăjile 
cooperativelor de consum, mărfuri în

UN NOU SPITAL 
LA MELINEȘTI

AL 25-LEA 
CINEMATOGRAF 

SĂTESC

BILANȚ 
COMERCIAL 

Șl... TURISTIC

înnoiri la Smeeni
au fost dale în folosin
ță 27 școli noi, 20 de 
cămine culturale ale 
căror săli de spectacole 
au peste 7 000 de locuri, 
două dispensare și un 
staționar, mai multe 
magazine. In fiecare 
comună sînt astăzi cel 
pu (in cîte 100 de case 
noi.

Recent, comuna Bul- 
zești — a 10-a din raion 
— a fost radiofjcată.

MARIN GH. MARIN 
coresp. voluntar

PE MELEAGURILE 
ARGEȘENE

valoare de aproape 91 000 000 lei, cu 
7 370 000 lei mai mult decît în pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. Tot în acest an, peste 10 000 de 
oameni ai muncii din oraș și raion 
au plecat prin subfiliala O.N.T. din 
Lugoj în diferite excursii sau în sfa- 
fiuni balneare. (De la N. STRATON, 
învăjăfor).

în satele regi
unii Argeș exis
tau în trecut 44 
de cămine cultu

rale și 10 aparate de proiecjie pen
tru filme. Astăzi, tuncfionează 800 de 
cămine culturale, 9 case raionale de 
cultură și 322 de cinematografe să
tești, Numai în acest an peste 4 000 
de săteni și-au cumpărat aparate de 
radio. în comuna Sfoicănești, a cărei 
gospodărie colectivă, puternic dez
voltată, este cunoscută în întreaga re
giune, sînt mai mult de 350 de apa
rate de radio. Peste 400 de sate din 
regiune au lumină electrică. (De la 
ION B. MÄRGESCU, tehnician minier).

Noul magazin din comuna Negrești, raionul Oaș.

ln ultimii ani în comuna Smeeni, 
raionul Buzău, s-au construit : un 
cămin cultural, un spital cu peste 
100 de patțiri, un magazin universal, 
o baie comunală, clădirile S.M.T.- 
ului, Casa agronomului, numeroase 
locuințe. Comuna a fost electrifica
tă și, în mare parte, radioficată. Pes
te 500 de colectiviști au aparate de 
radio. Iată, pe scurt, și cîteva eve
nimente din acest an :

ianuarie — februarie
e Cel mai de seamă eveniment în 

viața comunei : toți țăranii muncitori, 
convinși de roadele muncii în comun, 
au intrat în marea familie a colectiviș
tilor. Președinte a fost ales inginerul 
agronom Ion Teșu.

• S-au terminat lucrările de radiofi- 
care a satului Sălcioara. Alți 100 de 
colectiviști și-au instalat difuzoare.

© La căminul cultural formațiile ar
tistice de amatori au prezentat un 
program artistic intitulat „înflorește co
lectiva noastră”, dedicat brigăzii l-a 
de cîmp, condusă de brigadierul ton 
Buda, care a obținut o producție medie 
la hectar de 3 500 kg porumb boabe șl 
1 870 kg grîu.

iunie — august
0 200 000 de lai încasați de gospodă

rie din valorificarea legumelor.
Q S-a terminat construcția a două 

graldurl care adăpostesc 200 de vaci.

noiembrie — decembrie
® La bibliotecă au sosit cărți noi. 

Aceasta are acum 5 625 de volume.
O 150 de colectiviști s-au înscris la 

cele trei cursuri agrozootehnice.
© S-a încheiat și bilanțul muncii în 

gospodăria colectivă. Venit total : 
4 699 000 de lei.

© Sesiunea sfatului popular comunal. 
La ordinea de zi — o problemă de stric
tă actualitate : extinderea rețelei de lu
mină electrică.

CHIRIȚA BERESCU 
coresp. voluntar

Premiera filmului 
„Omul de lingă tine*

Luni seara la cinematograful „Re-< 
publica” din Capitală a avut loc pre
miera filmului romînesc „Omul da 
lingă tine”, realizare a studioului ci
nematografic „București”, după sce-i 
nariul scriitorului Paul Everac.

Rolurile principale sînt interpre-1 
täte de actorii Silvia Popovici și i- 
rion Ciobanu. Printre interpreți i 
sînt actorii George Calboreanü, Ște» 
fan Ciubotărașu, George Măruță, 
Victor Rebengiuc, Grațiela Albini și 
alții.

Filmul este regizat de Horea Po
pescu, iar imaginea aparține lui Lupu 
Gutman.

*
în aceeași seară, filmul „Omul de 

lingă tine” a fost prezentat în pre
mieră la cinematograful „Pușkin” 
din Oradea.

(Agerpres)’

Zile de vacanță
j

Pentru vacanța de iarnă a pionie
rilor și elevilor, în orașele și satele 
regiunii Suceava s-au făcut nume
roase pregătiri. Intr-unui din cele 
mai noi cartiere ale Sucevei se ame
najează orășelul copiilor. Orășele 
pentru copii se amenajează și la Va
tra Dornei, Rădăuți, Fălticeni, Bo
toșani.

în timpul vacanței elevii vor par
ticipa la numeroase manifestări cui. 
turale și sportive închinate celei 
de-a 15-a aniversări a Republicii.

La cluburile din școli vor avea loc 
conferințe, seri literare, concursuri 
de cîntece și poezii. în această peri
oadă se va organiza la toate cinema
tografele Festivalul filmului pentru 
copii.

O animație deosebită vor cunoaște 
pîrtiile de schi și săniuțe și patinoa
rele unde se vor organiza numeroase 
concursuri.

La casele pionierilor din regiune 
se vor organiza tradiționalele carna-< 
valuri, iar pentru elevii școlilor mei 
dii un interesant revelion. Brigăzile 
artistice de agitație din școli sînt an-< 
trenate în pregătirea unor programă 
speciale pentru seara de Anul Nou.

(Agerpres),

Informații
• De curînd a fost creată secția de la« 

borator clinic a Filialei București a U« 
niunii Societăților de Științe Medicale dirf 
R. P. Romină. Noua secție îndrumă mun
ca profesională și științifică desfășurată 
de medicii și chimiștii din laboratoarele 
clinice ale spitalelor din rețeaua sanitară 
a Capitalei.

• Recent în 15 circumscripții sanitara 
din Capitală au luat ființă laboratoare- 
tip. In felul acesta sînt evitate deplasă« 
rile bolnavilor Ia alte laboratoare pentru 
efectuarea analizelor. Totodată aceste la« 
boratoare vin în ajutorul cadrelor medi
cale din circumscripțiile sanitare în sta
bilirea diagnosticului bolilor.

(Agerpres)

• A apărut „PRESA NOASTRĂ”, re
vista Uniunii Ziariștilor din R. P. Ro- 
mînă, Anul VII. nr. 10—11 (78—79) 1962.

® A apărut nr. 6/1962 al revistei „Ar
bitrajul de Stat”, publicația Arbitrajului 
de Stat de pe lingă Consiliul de Miniștri, 
precum și Tabla de materii pe anul 1962.

ufla un vînt rece în duminica aceea de 
primăvară cînd locotenentul de ulani Karl 

Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen a pășit 
pe pămîntul tării romînești. Avea cu el două 
geamantane foarte roase. Toată averea Iui. înso
țitorul său, Ion Brătianu, i-a urat „bun sosit". 
Era același Ion Brătianu care, vorbind în numele 
marilor moșieri și al burgheziei, declarase că 
aducerea unui domn străin ar inspira încredere 
Europei pentru credite profitabile. Sub acest 
semn al profitabilului — s-a întemeiat dinastia. 
Vodă urma să apere și să slujească interesele 
celor care l-au adus, mari boieri și fabricanți. 
Iar cei care l-au adus urmau să apere și să 
slujească interesele lui Vodă. Un contract sim
plu și avantajos pentru ambele părți, în tafa 
cărora se deschidea o epocă de aur — în cel 
mai strict înțeles al cuvîntului.

Spre cinstea augustului domnitor, perioada 
sa de aclimatizare, de familiarizare cu proble
mele spinoase ale domniei a durat numai un 
singur an. în 1867 pune la cale afacerea 
Strussberg, concesionarea căilor ferate. Au fost 
două oferte. A fost acceptată cea mai scumpă, 
a concernului Strussberg, deși costa țara cu 
27 450 000 lei aur mai mult. în Memoriile sale, 
regele n-a făcut secret faptul că a intervenit 
personal. Motivul ? Principal asociat al concer
nului era tatăl lui vodă. Coroana avea să pună 
mina pe cea mai mare parte din acțiuni. în 
momentul răscumpărării căilor ferate de către 
stat, vodă s-a umplut de bani. Din primul an 
al domniei, lista civilă a fost fixată la 1 200 000 
lei aur. Exact de cîfi bani ar fi fost nevoie ca să 
meargă în clasa 1 primară 5 milioane copii 
de țărani. în primii 28 de ani, întreținerea casei 
regale a costat statul romîn 175 000 000 lei aur 
— contravaloarea unui buget anual.

Nu era destul. în 1884, dinastia primește 
GRATIS, ca apanaj al coroanei, 12 moșii ale 
statului, dintre cele mai bune și mai frumoase, 
în întindere de 132 112 ha. Exact cu 4 ani îna
inte de una din răscoalele țărănești pentru pă- 
mînt. Exact cînd 800 000 de țărani, mistuiți de 
foame, tînjeau doar după un pogon de loc. Re
gele devenea cel mai mare latifundiar. Acest 
cadou regal putea fi însoțit de cuvintele : bur
ghezia și moșierimea recunoscătoare. Și tot n-a 
'fost destul. Averea Casei regale a fost scutită 
de impozite. în istoria domniei, nu s-a cunos
cut însă cazul vreunui țăran scutit de 
plata birului. Ziarul „Lupta" din 1887 ofta'. 
„Sîntem fără îndoială o țară săracă și sărăcită, 
dar cel puțin avem un rege bogat”. Țara avea 
un rege bogat. Țara avea și un mare poet, E- 
minescu, care flămînzea pe străzile Capitalei...

Afacerile prosperau. Pactul încheiat intre 
monarhie și clasele dominante se dovedise un 
excelent plasament. Constituția spunea : „Re
gele domnește, nu guvernează". Poporul spu
nea :

Țara geme-n opinteli, 
Vodă-ncheie socoteli.

încheia socoteli bănoase și burahezlo Const. 
Mille scria în 1890 : „Sînt două dinastii în țara

noastră : una a lui Carol I și cealaltă, a lui 
Brătianu. Ele caută să acapareze totul... Iată 
Hoții".

A curs aur mult la sărbătorile jubileului din 
1906. Un an mai tîrziu a curs singe mult, sin- 
gele țăranilor de pe imensele latifundii regale 
și boierești. Celor care și-au umplut stăpînii cu 
aur li se umplea gura cu pămîntul pe care 
l-au cerut.

A fost o domnie „glorioasă". Șl mai ales ren
tabilă. Bilanțul ei? O cifră numai. Omul care — 
așa cum l-a văzut Arghezi intr-un răsunător 
pamflet — „a dovedit o atracție violentă pen
tru averile romînești”, a lăsat prin testament ca 
daruri — 7 milioane lei aur. De la capitolul 
botezat cu gingășie : ECONOMIILE MELE. 
Bașca moșii, castele, fabrici. Era același om 
care intrase în țară cu două geamantane 
roase.

Greu, cum se spune, a fost numai începutul. 
Nepotul, strănepotul și răsstrănepotul au făcut 
și ei ce-au putut pentru a consolida tronul șl 
coroana. S-a pus ordine în lista civilă. Cu fie
care rege nou a mai sporit cu cîteva zeci de 
milioane. Ferdinand se plîngea că s-a scumpit 
traiul. Ca să poată fi satisfăcute pretențiile re
gale s-au pus noi biruri, s-au scumpit produsele 
regiei — tutun, țigări — cu 25 Ia sută. „Coroa
na poleită de pe regala de carton a cetățeanu
lui — scria N. D. Cocea — plătește zi de zi și 
ceas cu ceas cealaltă coroană de pe urechile 
regelui Ferdinand". Urechile regale devin tot 
mai sensibile la sunetul aurului. Să mai punem 
la socoteală și ce încasa familia ; la palat era 
un adevărat azil de principi, principese, ex-regi 
și ex-regine, duci și arhiduci care cereau cu 
toții bani și de mîncare.

Țara cunoaște binefacerile monopolurilor 
imperialiste. Regii se țin în pas cu vremea. Co
roana și trusturile împart frățește pachetele. de 
acțiuni. Găsim monarhia acționară la Romîno- 
Americană — alături de Rockefeller ; o găsim 
la Reșița — alături de fabricantul de tunuri 
Vickers. Magnatul petrolului, Henry Deterding, 
prieten personal al Iui Carol II, ia parte la ju- 
rămîntul, recruților. Se lărgește nomenclatura 
afacerilor regale. Tronul se specializează în in
dustrie grea și armament. Monarhia ajunge stă- 
pînă peste o treime din acțiunile uzinelor Ma
laxa ; monarhia e stăpînă pe o treime din ac
țiunile fabricii de avioane l.A.R. La Aslra-Ro- 
mînă dictează monarhia. La Reșița dictează mo
narhia ; pachetul ei se ridică la 163 739 acțiuni.

Un adagiu francez spune : „Regii au mîna 
lungă“. Găsim mîinile regale vîrîte pînă la ga
loanele de pe umeri în afacerile Iui Titan, Nă
drag, Calan, în patru din cele mai mari fabrici 
de zahăr, în păduri, în ce vrei și nu vrei..

Majestatea sa primul cetățean al țării era 
primul acționar la Banca de Credit Romîn unde 
monarhia deținea 53 la sută din acțiuni. La 
Banca de Scont, Marmorosch, Romînească, Na
țională — dădeai de acțiuni regale, de afaceri 
regale. Aceste bănci, la rîndul lor, controlau 
zeci de întreprinderi. Fabricile în care monar
hia avea interese sînt scutite de taxe vamale, 
primesc cu precădere comenzi de la stat, la 
prețurile dictate de ele. Țara avea în fruntea 
sa regi fabricanți de bere și de sticlă, de zahăr 
și de postav, de tunuri și cherestea, de hîrtie 
și mătase. Și, pe deasupra, bancheri și mari 
moșieri. Cu o mînă susțineau „coroana romină“ 
și cu cealaltă scotoceau hămesiți în visteria 
țării.

Moșierii și burghezia au cunoscut o epocă de 
mare prosperitate. Erau fericitele vremi cînd 
la o singură comandă de poduri metalice, mi
nistrul fărănist Mihai Popovici punea în buzu
nar un miliard — bob numărat, cînd ministrul 
liberal Tancred Constantinescu cîștiga dintr-un 
condei 100 milioane la un contract cu o uzină. 
Fericitele vremi ale uriașelor panamale de tipul 
Skoda, unde nu se putea lua nici o măsură din 
cauză că în spatele hoților se profila umbra 
monarhiei ; cînd experții străini dictau în țară 
ca Ia ei acasă ; cînd telefoanele, sarea, tutunul, 
drumurile, chibriturile erau concesionate trus
turilor de toate neamurile contra unor comi
sioane împărătești. Interesele monarhiei, ale 
moșierilor, ale marilor capitaliști se împleteau 
tot mai strîns. Și se apărau unul pe altul și toți 

C. JIQUIDI Medalia jubileului

împreună împotriva poporului. Amintifi-vă de 
piața Teatrului National în 1918, de Lupeni în 
1929, de Grivița în 1933. Monarhia devenise an 
uriaș parazit, cu mii de ventuze înfipte în bo
gățiile țării.

Să dăm însă cezarului ce e al cezarului. Mo
narhia nu avea numai geniul marilor atacerl 
dar și al dezmățului, al unei înspăimântătoare 
risipe. Un exemplu. Intre 1935—1940, într-o 
epocă de dificultăți economice, statul romîn a 
plătit peste 1 miliard de lei pentru a procura 
valuta străină necesară cumpărăturilor casei 
regale. Ce a- cumpărat coroana cu atîția bani ? 
Intre altele : de 5 milioane de lei cai de curse, 
de 26 milioane blănuri, de alte cîteva, clini I 
De clini ducea lipsă poporul !

La 30 decembrie 1947, acest putregai monar
hic a fost smuls cu tot cu rădăcini. S-a putut, 
în sfîrșit, afla cîte ceva din tot ce a fost cu 
grijă finut ascuns sub ampla purpură regală. 
Inventarul lăsat e de-a dreptul amețitor. 150 000 
de hectare de pămînt, păduri, 3 991 502 acțiuni 
la bănci și întreprinderi, 29 castele, 114 alte 
palate, 16 castele de vînătoare, mormane de 
bijuterii și alte valori etc. Averea se cifra la 
miliarde.

...în 1891, o caricatură a lui Jiquidi reprezen
ta pe fața unei monede jubiliare chipul ulanu- 
lui von Hohenzollern cu două geamantane roa
se în mîini. Pe cealaltă față era chipul rege
lui von Hohenzollern după 25 de ani de domnie, 
cu doi saci de aur-în mîini.

...Azi nu mai stăm să calculăm cît fură regii. 
Cu fiecare sfîrșit de decembrie, de 15 ani în
coace stăm șă socotim cu cît a sporit poporul a- 
vuția tării. Iar această avuție, creată prin mun
ca sa liberă, aparține în întregime poporului.

V. SEBASTIAN

Cinematografe)
CONCURSUL TINERILOR ARTIȘTI : 

(sala Teatrului Tineretului) ora 10: Tea
trul de stat din Botoșani — „Romeo, Ju- 
lieta și întunericul" ; Teatrul maghiar de 
stat din Cluj — „Intrigă șl iubire“ (frag
mente) ; ora 20 : Teatrul de stat din Ora
dea (secția maghiară) — Febre.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Tosca — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Vînzătorul 
de păsări — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Orfcu în infern — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Siciliana — (orele 19,30). (Sala Pa
latului R. P. Romîne) : Apus de soaro 
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Ciocîrlia — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Bucătăreasa — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (bd. Schitu Măgureanu 1) : 
Cred în tino — (orele 10) ; Sfînta Ioana — 
(orele 19,30). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Vecini de apartament — (orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : Un pro
ces neterminat — (orele 20). Teatrul' sa
tiric muzical „C. Tănase“ (Sala Victo
riei) : Ocolul pămîntului în 30 de melo
dii — (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) : Cartea cu Apolodor — 
(orele 16). Circul de stat : Valea tran
dafirilor — prezentat de ansamblul cir
cului din R. P. Bulgaria — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Omul de lingă 
tine : Republica (10; 12,15; 14,30; 16,45;
19; 21,15). Valurile Dunării : Magheru 
(10,30; 12,30; 16,30; 18,30; 20,30). Tinerii — 
cinemascop : rulează la cinematografele 
V. Alecsandri (10,15; 12,45; 15,15; 17,45;
20,15), București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45; 21), 1 Mai (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Gh. Doja (8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 
19,45; 22), 23 August (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , G. Coșbuc (10,15; 12,30; 14,45; 17,30;
19,45; 22). Cînd copacii erau mari : I. C. 
Frimu (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 21), Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 
16; 18; 20). Miracolul lupilor — cinema
scop ; rulează la cinematografele Elena 
Pavel (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Popular (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Pre
ședintele — centru înaintaș : Victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Alex. 
Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21), Florcasca 
(11,45; 16; 18,15; 20,30), Drumul Serii (16; 
18; 20). Circul : Tineretului (10,30; 12.30). 
In noaptea de ajun și Din jurnalul pă
mîntului : Tineretului (14,30; 16,30). Re
găsirea : Tineretului (18,30; 20,30). 8 Mar
tie (11; 15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12; 16,30; 
18; 20,30). Moara diavolului : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 9,30 
pînă Ia orele 13,45, după-amlază 16; 18,30; 
20,45), înfrățirea între popoare (10,30; 16; 
18; 20), Luceafărul (15; 17; 19; 21). Secre
tul cifrului : Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Program pentru copii : 
13 Septembrie (10; 11,30). Magistratul :
13 Septembrie (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
G. Bacovia (15; 17; 19; 21), 30 Decembrie 
(12; 15; 17; 19; 21).Program de filme docu
mentare : Timpuri Noi (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
O viață rulează la cinematograful Maxim

Gorki (16; 18,15; 20,30). Permisie pe țărm: 
Cultural (16; 18,15; 20,15). Povestiri ve
sele : Alex. Popov (rulează în continuare 
de la orele 9,30 pînă la orele 21 — și 
program de filme documentare). 8 Mal 
(15,30; 18; 20,15). Ultima bătălie : Grivița 
(16; 18; 20,30). Vară romantică rulează la 
cinematografele C-tin David (15.30; 18; 
20,30), M. Eminescu (16; 18,15; 20.30).
Hamlet rulează la cinematografele V. 
Roaită (9; 12; 15; 13; 21), Arta (14; 17; 20). 
Perle negre : Unirea (16; 18; 20). Șoferii 
iadului : Flacăra (16; 18,15; 20,30). Cele
brul 702 rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45). Alarmă 
pc insulă : Munca (16; 18,15; 20,30). Pro
fesiunea doamnei Warren : Moșilor (16; 
18; 20). Crimă fără pedeapsă rulează la 
cinematografele Donca Simo (16; 18J5:
20,30), Ilie Pintilie (16; 18; 20). Tintin și 
misteru] „Lînei de aur“ : 16 Februarie
(16; 18; 20). Cînd comedia era rege — 
Vîrsta de aur a comediei : Olga Bancic 
(15; 18; 20,45). Pompierul atomic rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (15; 17; 
19; 21). Contele de Monte Cristo — cine
mascop (ambele serii) : B. Delavrancea 
(11; 16; 26).

televiziune : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii : „D-ale 
vacanței“ — emisiune distractivă de Mir
cea Sîntimbreanu. 19,45 — Emisiune de 
știință și tehnică ; Realizări din institu
tele noastre de cercetări în cursul anu
lui 1962. 20,05 — Șah. 20,20 — Succese ale 
artiștilor plastici amatori. 20,35 — Tea
trul de marionete ale „majestățli sale*'. 
Antologie satirică antimonarhică de Al. 
Gîrneață și Radu Nichita. 21,35 — „Viață 
nouă, cîntec nou“ — emisiune de muzică 
populară romînească. Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

rece, cu cerul schimbător în vestul țării 
și acoperit în rest. Ninsori intermitente 
au căzut în cea mal mare parte a țării. 
Vîntul a suflat în general slab, excep- 
tind Bărăganul. Dobrogea și jumătatea 
de sud a Moldovei, unde s-a menținut 
tare din nord-vest, viscolind local zăpa
da. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între — 11 grade 
la Cîmpulung Moldovenesc și — 4 grade 
la Vărădia, Oradea, Gurahonț șl Bozo- 
vici. ieri în București : vremea s-a men
ținut rece cu cerul acoperit și ninsoare 
intermitentă, vîntul a suflat slab din 
sectorul vestic. Temperatura maximă a 
fost de — 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 decembrie. In țară : vreme rece 
cu nopți geroase. Cerul va fi variabil. 
Pe alocuri va continua să ningă. Vint 
moderat. Temperatura va crește ușor 
către sfîrșitui intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între — 6 și — 16 grade, local 
mal coborîte, iar maximele între + 1 
și — 9 grade. In București : vreme reca 
cu nopți geroase. Cer variabil. Temporar 
ninsoare slabă, vînt moderat. Tempera« 
tura staționară.



Nr. 5753 SClNT El A Pag. 3

Spectacol festiv 
dat de formațiile 

cultural-artistice din școli
In sala Palatului R. P. RomîJne a 

avut loc luni seara spectacolul festiv 
dat de formațiile cultural-art&stice 
ale școlilor din Capitală în cinstea 
celei de-a 15-a aniversări a prrocla- 
mării R. P. Romine. Timp de două 
ore peste 2 300 de elevi și pionieri 
din formațiile cîștigătoare ale con
çu:^ ui cultural-artistic al elevilor 
din Capitală au prezentat un frumos 
spectacol care a cuprins coruri, dan
suri populare, fragmente din balete 
clasice și din piese, muzică populară 
și simfonică, momente satirice, nu
mere de gimnastică.

Micii artiști au fost răsplătiți cu 
Vii aplauze.

(Agerpres)

Concursul tinerilor 
artiști

In cursul zilei de ieri. Teatrul ele 
stat din Tg. Mureș (secția maghiară) 
a prezentat în concursul tinerilor ar
tiști „Poveste din Irkutsk" de A. Ar
buzov, în regia lui Harag György și 
decorurile lui Hâry Lajos. Artiștii 
Teatrului de stat din Oradea (secția 
romînă) au prezentat fragmente din 
,,Costache și viața interioară" de 
Paul Everac, iar cei ai Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra’’, fragmente din 
„O singură viață" de Ionel Hristea. 
Seara, a avut loc spectacolul Teatru
lui de stat din Arad „Antigona și cei
lalți" de P. Karvas. Regia artistică : 
Dan Alexandrescu. Decoruri și costu
me : Sever Frențiu. Primii pași ••• cu schiurile (Foto : M. Alexandru)

TELEGRAME EXTERNE
Declarația C. C.

al P. C. din Grecia
BERLIN 24 (Agerpres).— Pune

rea în libertate a lui Manolis Gle- 
zos este rezultatul luptei energice și 
de lungă durată duse de forțele de
mocratice și patriotice din țara 
noastră, precum și de toate forțele 
progresiste din lume, subliniază Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Grecia, într-o declarație 
transmisă de agenția A.D.N.

Comunicînd că pesté 1100 de pa- 
trioți greci se mai află dincolo de 
gratii, C.C. al Partidului Comunist 
din Grecia adresează tuturor parti
delor politice, organizațiilor și forțe
lor patriotice din țară chemarea de 
a obține de la guvernul Karamanlis 
o amnistie generală, pentru deți- 
nuții politici și punerea în libertate 
a patrioților greci deținuți.

În preajma celei de-a 40-a aniversări 
a constituirii U.R.S.S.

La 30 decembrie se împlinesc 40 de ani de cînd, la 
propunerea lui V. I. Lenin, a luaf fiinfă Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste. în preajma acestei aniver
sări, în presa sovietică apar numeroase articole, repor
taje și știri care oglindesc marile victorii dobîndite în

Realizările constructorilor 
de la centralele electrice

dezvoltarea și înflorirea republicilor unionale, în întă
rirea continuă a prieteniei popoarelor U.R.S.S. care, 
unite într-o singură familie frățească, construiesc cu ab
negație societatea comunistă.

Publicăm cîteva din aceste

Ședința Comisiei economic o-financiare 
a Marii Adunări Nationale

3

Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor din U. R. S. S.
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 24 

decembrie, în sala coloanelor a Casei 
sindicatelor din Moscova s-a deschis 
a 11-a Plenară a Consiliului Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S. Plenara 
a aprobat următoarea ordine de zi : 
1. Cu privire la rezultatele Plenarei 
din noiembrie a C.C. al P.C.U.S. și 
sarcinile sindicatelor. 2. Cu privire la 
convocarea celui de-al XlII-lea Con
gres al sindicatelor din U.R.S.S. Ra
portul la primul punct al ordinei de 
zi a fost prezentat de Viktor Grișin, 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S.

In presa sovietică se pot 
citi regulat știri care ilus
trează ritmul intens de e- 
lectrificare a republicilor 
unionale pe linia înfăptui
rii ideii leniniste „comu
nismul este puterea sovie
tică plus electrificarea în
tregii țări".

După cum a scris ieri 
PRAVDA, la 23 decembrie 
la centrala hidroelectrică 
de Ia Bratsk a fost pus în 
funcțiune cel de-al zecelea 
agregat. Constructorii și 
montorii centralei hidro
electrice principale de pe 
rîul Vahș, din Tadjikistan, 
au terminat montarea u- 
nui turboagregat. Primele 
două turboagregate ale a- 
cestel centrale vor da în 
curînd curent industrial. 
La Nevinnomîsk, în Cau- 
cazul de Nord, a început 
construcția celui de-al doi
lea grup electrogen al 
centralei termoelectrice 
care va funcționa pe bază 
de gaz natural.

La centrala hidroelec
trică de la Staro-Beșevo a

fost instalat.un nou turbo
generator cu o putere de 
200 000 kilowați.

Constructorii centralei 
hidroelectrice de la Kras- 
noiarsk, una din cele mai 
grandioase lucrări din 
lume în domeniul electri
ficării, se pregătesc de „a- 
salt". In primăvara anu
lui viitor bazinul fluviului 
siberian Enisei va fi zăgă
zuit și silit să pună în miș
care turbo-generatoare.

Paralel cu construcția 
de centrale electrice, linii 
de înaltă tensiune pătrund 
pînă în regiunile cele mai 
îndepărtate. O astfel de 
linie a fost inaugurată în 
regiunea pămînturilor des
țelenite. Este linia Ermak- 
Kalkaman. O altă linie de 
înaltă tensiune, lungă de 
180 kilometri, va fi dată 
în exploatare într-un vii
tor apropiat : ea străbate 
Kazahstanul de la Petro
pavlovsk la Sergheevka, 
unde se construiește un 
uriaș bazin de acumulare 
a apei.

cunoscut în Ucraina O 
dezvoltare fără precedent. 
In prezent, 17 institute și 
130 de școli tehnice me
dii pregătesc cadre pentru 
agricultură. în aceste in
stitute și școli studiază a-

Intensă activitate
Cultura, știința și arta 

cunosc o mare înflorire în 
R.S.S. Bielorusă. Pînă lo 
Revoluția Socialistă din 
Octombrie, aci nu exista 
nici măcar o singură școa
lă superioară -, în prezent 
există 24 de institute de 
învățămînt superior, o a- 
cademie de științe, zeci de 
institute de cercetări știin-

întreprindere chimică automatizată

Ieri la Palatul Marii Adunări Na
tionale membrii Comisiei economico- 
financiare au continuat examinarea 
proiectului de Buget al R. P. Romi
ne pe anul 1963.

Tov. Ion Craiu, adjunct al minis
trului finanțelor, a dat lămuriri pe

marginea unor probleme ridicate 'de 
deputați.

Comisia a desemnat un colectiv 
pentru redactarea proiectului de ra
port.

Lucrările comisiei continuă.
(Agerpres)

A aPăruf „Lupta de clasă" nr- 12-1962
Numărul 12 pe luna decembrie a.c. 

al revistei „Lupta de clasă“ se des
chide cu editorialul intitulat „15 ani 
sub steagul republicii“. în continua
re sînt publicate articolele : „Statul 
democrat-popular în etapa de desă- 
vîrșire a construirii socialismului“ 
de I. RADULESCU, C. VLAD ; „La 
aniversarea republicii“ de acad. G. 
CÄLINESCU; „Știința și socialis- 
mul“ de acad. ATHANASE JOJA ; 
„Progresul tehnic și calitatea produ
selor“ de PETRE BUZOIANU ; „O 
condiție importantă a dezvoltării 
sectorului zootehnic“ de Gh. OL- 
TEANU ; „Avîntul luptelor munci
torești din țările capitaliste“ de E. 
POP ; „Filozofia marxist-leninistă și 
științele naturii“ de CĂLINA MARE 
și BOGDAN STUGREN.

Rubrica „Din presa partidelor co
muniste și muncitorești“ cuprinde 
articolul „Paraguayul sub dictatura 
lui Stroessner“.

Revista mai publică rubrica „Cri
tică și bibliografie“ cu articolele : 
„Predarea socialismului științific în 
strînsă legătură cu problemele ac-

tualității“ de C. FLOREA, I. SÏR- 
ZEA, I. IUGA ; „O lucrare utilă 
despre pauperizarea clasei munci
toare din Romînia burghezo-moșie- 
rească“ de V. ARENCIUC ; „Logica 
istoriei și „rezistența“ capitalismu
lui“ de C. POPIȘTEANU, N. STĂ- 
NESCU.

La rubrica „Pe urmele materiale
lor publicate" sînt înserate răspun
surile în legătură cu articolul „In- 
vățămîntul biologic universitar în 
etapa actuală“ ; din partea Facul
tății de științe naturale a Universi
tății din București ; din partea to
varășului P. Ploaie, cercetător știin
țific — Institutul de biologie „Tr. 
Săvulescu“ al Academiei R.P. Romî- 
ne și în legătură cu articolul „Dez
voltarea comerțului socialist și ce
rințele consumatorilor“, din partea 
Ministerului Comerțului Interior și 
a Comitetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistematiza
re. De asemenea, este publicată lista 
materialelor apărute în revista 
„Lupta de clasă' în anul 1962.

A apărut revista 
„Probleme economice“ 

nr. 12 — 1962
Acest număr al revistei este 

consacrat celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării R. P. Romîne.

Editorialul este intitulat : Procla
marea Republicii Populare Romîne 
— eveniment de importanță istorică 
pentru construirea socialismului.

Revista cuprinde de asemenea ar
ticolele : Unitatea și legătura indi
solubilă dintre teoria marxist-leni
nistă și practica construcției socia
liste de E. HUTIRA ; Rolul economic 
al statului în etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste de MIHAI PĂRĂ
LUȚĂ : Crearea și dezvoltarea bazei 
tehnice-materiale a socialismului și 
unele aspecte ale perfecționării re
lațiilor de producție de I. RACH- 
MUTH, membru corespondent al A- 
cademiei R.P.R., și D. DUMITRIU ; 
Industrializarea țării — verigă ho- 
tărîtoare a construirii socialismului 
de VASILE RAUSSER ; încheierea 
colectivizării — triumf al politicii 
leniniste la sate de FL. BALAURE ; 
Sporirea productivității muncii — 
factor esențial al victoriei socialismu
lui de SIMION ȚAIGĂR ; Creșterea 
bunăstării populației în Republica 
Populară Romînă de MANEA MĂ- 
NESCU, membru corespondent al 
Academiei R.P.R. : Asigurarea cu 
cadre calificate a economiei națio
nale de acad. ILIE MURGULESCU ; 
Formarea acumulărilor bănești și 
folosirea lor pentru dezvoltarea ba
zei tehnice-materiale a socialismu
lui de ION CRAIU și B. COMISIO- 
NERU ; Caracterul antinațional și 
exploatator al monarhiei de GH. 
SURPAT, V. ANESCU și GH. TU
TUI.

Se publică de asemenea cuprinsul 
revistei „Probleme Economice“ pe 
anul 1962,

Trei membri 
ai partidului comunist 

arestați Sa Calcutta
DELHI 24 (Agerpres). — La 24 de. 

cembrie ziarul „Statesman" a publi
cat o comunicare cu privire la ares
tarea la Calcutta, în virtutea „legii 
cu privire la apărarea Indiei“, a trei 
membri ai P.C. din India — lila 
Mitr, membru al Adunării legislati
ve a statului Bengalul de vest, prof. 
Nirmal Bagchi, membru al Consi
liului legislativ al acestui stat, și Na- 
rahari Kawiraj.

Miting la Djakarta 
de solidaritate cti poporul 
din Kalimantanul de nord
DJAKARTA 23 (Agerpres). — La 23 

decembrie a avut loc la Djakarta un 
mare miting de solidaritate cu poporul 
din Kalimantanul de nord (Borneo), 
care s-a ridicat la luptă pentru inde
pendentă nafională.

Aidit, președintele C.C. al P.C. din 
Indonezia, Hadi Asmar, președintele 
Partidului Partindo, și ceilalți vorbitori 
care au luat cuvîntul la miting au în
fierat acfiunile colonialiștilor englezi 
care încearcă să înăbușe cu for(a ar
melor năzuința poporului din Kaliman
tan spre libertate.

Tn rezoluția adoptată în unanimitate 
participanfii la miting au cerut guver
nului Indoneziei să recunoască guver
nul revoluționar Azhari și să sprijine 
revolufia poporului din Kalimantanul 
de nord.

știri.

proximativ 150 000 de per
soane.

35 000 de colhoziîici șl 
lucrători din sovhozuri în
vață la facultăți fără să-și 
întrerupă munca în pro
ducție.

cultural-artistică
țifice în care își desfășoa
ră activitatea peste 2 350 
de oameni de știință.

In republică există 11 
teatre. 38 de muzee, peste 
21 000 de biblioteci.

In R.S.S. Bielorusă acti- 
vează peste 21 ații de co
lective de artiști amatori, 
care reunesc mai bine de 
300 000 de cîntăreți, dan
satori, muzicieni, actori.

O economie înfloritoare

La Uzina de fibre sinte
tice din Daugavpils (Leto
nia) se efectuează ultime
le lucrări în secțiile care 
urmează să intre în func
țiune. Aceasta va fi una 
din cele mai mari între
prinderi automatizate ale 
industriei chimice din 
U.R.S.S. Prima parte a u- 
zinei va intra în funcțiu

ne Ia începutul anului 
1963.

In secțiile uzinei vor fi 
instalate peste zece mii 
de diferite aparate de mă
surat și control și regula
toare automate. In multe 
secții un singur muncitor 
va putea deservi cite zece 
și chiar mai multe mașini 
complexe.

înainte de Marea Revo
luție Socialistă din Octom
brie, Azerbaidjanul era 
cunoscut peste hotare mai 
cu seamă ca furnizor de 
petrol, de covoare și mă
tase naturală. Țara era 
obligată să importe toate 
produsele industriale de 
care avea nevoie. în anii 
puterii sovietice, în Azer
baidjan au fost create o 
industrie minieră, siderur
gică, chimică, electroteh
nică, a metalelor neferoa
se, a construcției de apa
rate, a materialelor de 
construcție-

Industria azerbaidjană 
aprovizionează cu produ
sele ei zeci de regiuni e- 
conomice din U.R.S.S. și 
țări de peste hotare. Prin
cipalele produse de export 
sînt : echipament petro
lier, pompe, aparate de 
măsurat, motoare electri
ce, țevi de oțel, alu
miniu, cauciuc sintetic, 
medicamente și produ
se chimice, ciment, fire 
de bumbac, vinuri etc. In 
1957 Azerbaidjanul expor
ta produsele sale în 23 de 
țări, iar în prezent în 51 
de țări.

Aceste locuri nu vor mai 
suferi de secetă

Învătămîntul agricol a luat o mare 
dezvoltare

In Ucraina nu există în 
prezent nici un colhoz 
fără agronom, zootehni- 
cian, inginer sau contabil 
cu studii medii sau supe
rioare. Numai în 1961 în

agricultura Ucrainei au 
început să lucreze încă 
27 000 specialiști.

In anii puterii sovieti
ce învătămîntul agricol a

în sudul Kirghiziei a 
început construirea unui 
tunel în muntele Skalnîi, 
lung de 1 300 metri, cu un 
diametru de 14 metri, prin 
care apa tumultuoasă a 
rîului Narîn va curge cu 
un debit de 2 500 de metri 
cubi pe secundă.

Albia subterană a rîu
lui Narîn este săpată în 
regiunea unde se con
struiește nodul energetic 
și de irigație Toktogul. Un

baraj înalt de 200 metri: 
va transforma această 
vale largă într-o mare 
artificială, care va a- 
sigura irigarea a 2 mi
lioane hectare de cîm- 
pie și va permite valorifi
carea suplimentară a 
800 000 hectare de tere
nuri semi-pustii din Asia 
centrală și din Kazahsta
nul de sud, Aceste locuri 
nu vor mai suferi nicioda-, 
tă de secetă.

Aspect din orașul Alma-Ata, capitala R.S.S. Kazahe.
La Addis Abeba

Etiopia-R. P. Romînă 
(tineret) 2-1

ADDIS ABEBA (de la trimisul nostru). — 
Cu. toate că au dominat în majoritatea 
timpului de joc, combinînd frumos în ac
țiunile ofensive — fapt pentru care au 
fost deseori aplaudați de cei 15 000 de 
spectatori — tinerii noștri fotbaliști n-au 
reușit să cîștige partida disputată dumi
nică la Addis Abeba cu reprezentativa 
Etiopiei, campioană a Africii. Înaintașii 
noștri au abuzat de driblinguri și pase, 
realizînd acțiuni la centrul terenului, ac
țiuni pe care n-au reușit însă să le fina
lizeze, trăgind imprecis la poartă. Gaz
dele s-au apărat bine — remareîndu-se 
portarul Mohamed — dar au și contra- 
a’acat destul de periculos, bazîndu-se 
mult pe viteză.

In prima repriză, scorul a rămas alb, 
cu toate că ocazii de înscriere au avut 

.Ambele echipe. Jucătorii noștri, deși au 
avut de partea lor și avantajul vînfului, 
au ratat înscrierea a cel puțin patru go
luri.

Etiopienii sînt ceva mai activi în re
priza secundă. Suciu salvează un gol în 
minutul 48. Centrul înaintaș al gazdelor 
•— Luciano — deschide scorul în minu
tul 53. Echipa romînă nu se descurajea
ză și revine în atac. De mai multe 
ori însă, arbitrii de tușă localnici 
semnalizează poziții imaginare de of
said, astfel că acfiunile sînt frînafe. 
Fotbaliștii etiopieni înscriu al doilea 
gol, la un contraatac initial în min. 
75. La acest gol, situația a fost neclară. 
Arbitrul de tușă a semnalat ofsaid la 
Luciano, apărarea noastră s-a oprit, dar 
faza a continuat, Luciano inlroducînd min
gea în poarta lui Suciu. Arbitrul Evanc 
(Kenya) acordă gol. Un minut mai fhzîu, 
după o frumoasă acțiune personală por
nită de la centru, Haidu înscrie, scorul 
devenind 2—1 pentru Etiopia. Pînă la 
sfîrșit echipa noastră domină, dar porta
rul Mohamed apără totul,

Fotbaliștii noștri vor juca joi cu selec
ționata armatei etiopiene.

C. MANTU

O strălucită 
victorie a tineretului

După o luptă pasionantă, a luat 
sfîrșit și cea mai mare competiție 
șahistă din țara noastră — campio
natul masculin individual.

Pe primele două locuri, la egalita, 
te, s-au clasat Florin Gheorghiu 
(Știința București) și Alexandru 
Günsberger (Știința Timișoara), to- 
talizînd fiecare cîte 13 puncte din 19 
posibile. Titlul de cinste de campion 
al țării îl va obține unul din acești 
doi jucători. S-a stabilit ca meciul 
lor suplimentar să aibă loc în luna 
februarie a anului viitor. Se vor 
disputa 4 partide — două la Timi
șoara și două la București.

Următoarele trei locuri au fost cu
cerite de alți tineri de netăgăduită 
valoare : M. Pavlov. D. Drimer și V. 
Ciocîltea. Calități deosebite au de
monstrat L. Pușcașu și tînărul de

Carnet pugilistic
• Odată cu încheierea campionatului 

republican și desfășurarea finalelor pen
tru „Cupa orașului București”, boxul a in
trat într-o scurtă vacanță. Revenind la 
finala campionatului, trebuie să arătăm că 
pugiliștii celor două echipe (Steaua— 
C.S.O. Craiova) nu au știut să lupte pe 
măsura importanței competiției, fiind de
pășiți de miza acesteia. Iată deci cauza 
principală care a făcut ca majoritatea în- 
tîlniriior (excepție au făcut doar partidele 
Ciucă—Vintilă și Pătrașcu—Cișmaș) să fie 
cotate de specialiști ca submediocre.

® Pentru prima oară în istoria acestei 
competiții — care se află la cea de-a șa
sea ediție — clubul Steaua, veșnic fina
list al campionatelor, tșl înscrie însfîrșlt 

butant M. Șuteu, care a dat de pe 
acum dovadă de o forță de joc ri
dicată.

După cum se vede. în cea de-a 15~a 
ediție — jubiliară — a campionatu
lui de șah al R. P. Romîne, victoria 
a revenit tineretului.

Sub posibilitățile lor reale — se 
pare, obosiți — au jucat T. Ghițescu 
și B. Soos.

îngrijorător de slab a evoluat 
grupul de jucători fruntași Radovici, 
Mititelu și Szabo, care manifestă în 
ultimul timp o vădită stagnare sau 
chiar regres (Mititelu și Szabo).

Apreciată în ansamblu, fără a in
tra în detalii de ordin tehnic, finala 
din acest an a fost dintre cele mai 
viu disputate.

V. URSEANU 
maestru al sportului

numele pe tabloul de onoare al ctștlgă- 
torilor.

O In ce privește pe cralovenl trebuie 
să mărturisim că performanța lor de a se 
califica în finală, după ce au învins echi
pa Dinamo, este de-a dreptul remarcabi
lă. în ultimii ani Oltenia este bine repre
zentată în box de C.S.O. Craiova, oficia
litățile sportive ale orașului acordînd o 
mare importanță sportului cu mănuși.

• Publicul spectator a primit cu satis
facție inițiativa clubului „Steaua”, care 
înaintea primului meci al galei de sîmbă- 
tă seara l-au sărbătorit pe maestrul eme
rit ai sportului Mircea Dobrescu, odată 
cu retragerea lui din activitatea competl- 
țlonală.

PE SCURT
Astăzi, în sala sporturilor Floreasca, 

are loc dubla întîlnire internațională de 
handbal dintre selecționatele R. P, Romî
ne și R.P.F. Iugoslavia.

Meciul echipelor feminine Începe la 
ora 18,30 și va fi urmat de intilnirea re
prezentativelor masculine.

★
Meciul de patinaj viteză al celor șase 

orașe, desfășurat la Kirov, s-a încheiat 
cu victoria tînărului sportiv din Minsk, 
Eduard Matușevici, noua speranță a pati
najului sovietic. La totalul celor patru 
probe, Matușevici a realizat 189,461 
puncte.

*
în „Cupa campionilor europeni” la - 

volei masculin, formația Lahden Kaimmo, 
campioana Finlandei, a învins cu 3—1 
(15—10, 12—15, 15—7, 15—11) pe B.C.
Hannover, campioana R. F. Germane. Me
ciul s-a disputat în orașul finlandez Lahti.

★
Comitetul de organizare a celei de-a 

16-a ediții a „Cursei Păcii” (Praga—Var
șovia—Berlin) a început să primească în
scrierile de participare pentru această 
mare competiție ciclistă, care va începe la 
9 mai 1963. Primele țări înscrise sînt : 
U.R.S.S., Anglia, Belgia și Austria.

*
Selecționata de fotbal a R. D. Germane 

se află în turneu în țările Africii. Fotba
liștii germani au învins cu 6—0 și 2—1 
echipa Republicii Mali, iar cu echipa 
Guineei au obținut o victorie (3—2) și 
un meci egal (2—2).

Sezonul internațional de hochei pe ghea
tă este în plină desfășurare. Iată cîteva 
rezultate înregistrate în meciurile desfă
șurate recent : Banik Ostrava (R. S. Ceho
slovacă)—Saskatoon Quakers (Canada) 
4—1 ; Tatra Kolin — Olimpia Lubliana 
11—3; Z. K. Gottwaldov — R. P. Polonă 
(tineret) 4—2 ■ Steaua Roșie Belgrad — 
Ț.D.N.A. Sofia 7—4.

*
S-a Încheiat prima Jumătate a campio

natului bulgar de fotbal. în clasament, pe 
primele locuri se află Lokomotiv Sofia, 
Spartak Plovdiv și Lokomotiv Plovdiv, cu 
cite 19 puncte. (Agerpres) 1

D IE P R iE T IU T II N O IE M II
DE CE A FOST CONCEDIAT

JAMES COUNCIL

Ziarul „New York Times’’ rela
tează că James T. Council, profesor 
de matematici la o școală publică 
din New York, a fost concediat de 
autoritățile școlare. Motivul este re
fuzul lui Council de a participa, îm
preună cu elevii din clasa sa, la 
două exerciții de „apărare a popu
lației civile împotriva războiului nu
clear“. El a arătat că se opune răz
boiului nuclear și că asemenea exer
ciții nu. fac decît să întrețină psiho

za de război și să sporească perico
lul folosirii armelor nucleare.

AL 10 000-LEA SPECTACOL

„Teatrul Național" din Grecia a 
dat luni cel de-al 10 000-lea spectacol 
de la înființarea sa, în 1932. în aceas
tă perioadă au fost prezentate 216 
piese, atît clasice cît și contempo
rane. In afară de reprezentațiile 
din cursul iernii, acest teatru orga
nizează în fiecare vară, în timpul 
festivalului de la Epidaur, reprezen. 
tații cu tragedii și comedii antice, 
precum și reprezentații la Teatrul

In ciuda pro
testelor opiniei pu
blice franceze, în
grijorată do riscu
rile pe care Ie 
comportă trans
portarea celebru
lui tablou „Gio- 
conda“ al pic
iorului italian Leo
nardo da Vinci 
care se alia la 
muzeul „Luvru" 
din Paris, totuși 
acesta a luat 
calea Statelor fi
nite unde va fi 
expus timp de 
mai multe săptâ- 
mîni. în fotogra
fie : Scoaterea ta
bloului din muzeul 
„Luvru".

Herod Atticus cu prilejul festivalu
lui din Atena.

APARAT PENTRU ADORMIT

în Japonia a fost pus în vînzare 
un aparat electric destinat să înlo
cuiască obișnuitele somnifere. Apa
ratul produce cu regularitate anu
mite sunete slabe,, sub influența că
rora cei ce suferă de insomnie adorns 
repede.

ZĂPEZI ÎN ITALIA ;

In noaptea spre 24, decembrie Ja 
Roma a căzut zăpadă, pentru prima 
oară în ultimii ani. In întreaga 
Italie continuă scăderea temperatu
rii. Serviciul meteorologic prevede 
căderi de zăpadă chiar, și în unele 
regiuni sudice ale țării.

într-o serie de regiuni muntoase, 
din cauza troienelor de zăpadă, a 
fost întreruptă circulația pe auto
străzi. Cîteva zeci de localități au 
rămas izolate.

INUNDAȚII ÎN TURCIA

Potrivit postului de radio Ankara, 
relatează agenția Reuter, în regiu
nea Izmir din Turcia „sute de case" 
de pe litoralul Mării Marmara du 
fost inundate în urma ploilor toren
țiale care cad continuu de 17 ore.

COMERȚ CU„. CEAȚĂ

„Ar trebui să descoperim mijlo
cul de a vinde ceață de Londra în 
cutii“, a declarat ministrul comerțu
lui Alan Green. Această idee i-a fost 
inspirată ministrului englez de re
centa călătorie întreprinsă în Sta
tele Unite. într-adevăr, la San Fran
cisco el a avut ocazia să vadă în
tr-un magazin expuse pentru vîn
zare cutii cu... „aer de țară englez' 
pentru emigranții cuprinși de 
„spleen".
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Din lupta oamenilor muncii
In legătură cu realizarea acordurilor 

privind unificarea Laosului
Declarațiile conducătorilor laoticni

VIENTIANE 24 (Agerpres). — Au 
trecut aproape șase luni de la sem
narea acordurilor de la Geneva cu 
privire la Laos și de la crearea în a- 
ceastă țară a unui guvern unit, care 
a pus capăt unei perioade compli
cate și grele din viața țării.

Prințul Suvanna Fumma, șeful 
guvernului de coaliție națională al 
Laosului, Sufanuvong și Fumi Nosa- 
van, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al Laosului, au răspuns co
respondentului special din Vientiane 
al ziarului „Pravda", A. Filipov, la 
întrebarea cum colaborează cele trei 
forțe politice în vederea rezolvării 
problemelor privind reglementarea 
internă și pentru îndeplinirea acor
durilor de la Geneva și ce s-a fă
cut în acest domeniu.

„Acordurile de la Geneva se înde
plinesc, deși, după părerea noastră, 
destul de lent, a spus Sufanuvong. 
Programul politic al guvernului se 
îndeplinește de asemenea. Hotărîrea 
adoptată recent cu privire la unifi
carea forțelor armate ale celor trei 
grupuri politice într-o singură ar
mată națională face parte integrantă 
din acest program".

Sufanuvong a arătat că a fost 
prevăzut un larg program de con
strucții de drumuri, de dezvoltare a 
transportului fluvial șl aerian, a a- 
griculturii, a comerțului și indus
triei. El a subliniat, de asemenea, că 
opinia publică din Laos își exprimă 
marea satisfacție față de acordurile 
încheiate recent, potrivit cărora 
Uniunea Sovietică acordă Laosului 
un ajutor economic. „Cred, a spus 
Sufanuvong, că în ciuda greutăților 
și divergențelor dintre cele trei forțe 
politice, divergențe ce nu pot fi ne
gate, toate problemele care stau în 
fața Laosului vor fi rezolvate“.

Țin să subliniez, a spus Fumi No-

savan, că în ciuda divergențelor care 
există între noi în probleme de 
politică internă, am făcut un anumit 
progres pe calea rezolvării efective 
a problemelor care ne-au stat în 
față. „Cred că în curînd Comisia 
internațională de control își va pu
tea începe activitatea practică în 
toate zonele țării".

în continuare, Fumi Nosavan s-a 
referit la vizita delegației economice 
în U.R.S.S. Această vizită, a spus el, 
ne-a lăsat o impresie profundă. „La 
drept vorbind, nu m-am așteptat la 
o primire atît de atentă și priete
nească din partea conducătorilor 
sovietici și a poporului sovietic. Con
vorbirea 
care am 
sovietic, 
trem de 
desfășurat într-o atmosferă de sin
ceritate și prietenie“.

în răspunsul său, primul ministru 
al Laosului, Suvanna Fumma, a sub
liniat că acordurile de la Geneva, ca 
și acordurile încheiate între cele trei 
forțe politice cu privire la proble
mele reglementării interne, se înde
plinesc, deși lent, dar totuși se înde
plinesc. „Cred, a spus Suvanna Fum
ma, că, în ciuda tuturor acestor 
greutăți și a unei anumite neîncre
deri care mai dăinuie încă, vom 
reuși să ne realizăm aspirațiile, să 
unificăm Laosul".

Ne bucurăm și prețuim mult fap
tul că Uniunea Sovietică, care a- 
probă aspirațiile Laosului, a semnat 
cu țara noastră importante acorduri 
economice, a spus în continuare 
Suvanna Fumma. Aceasta constituie 
o nouă dovadă că guvernul sovie
tic depune toate eforturile pentru ca 
Laosul să devină cu adevărat o țară 
a păcii și neutralității și să se dez
volte din punct de vedere economic.

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 
a celei de-a 15-a aniversări a Repu
blicii Populare Romine, la reprezen
tanțele diplomatice ale țării noastre 
din străinătate continuă să aibă loc 
manifestări dedicate acestui eveni
ment.

Ambasadorii Republicii Populare 
Romine în R. P. Chineză, R. P. Bul
garia, R. D. Vietnam, Irak, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Populare Romine în Uruguay

au organizat conferințe de presă în 
cadrul cărora au făcut expuneri în 
legătură cu succesele multilaterale 
obținute de poporul romin în cei 15 
ani de la proclamarea R. P. Romîne. 
Au participat numeroși reprezen
tanți ai presei din aceste țări, cores
pondenți ai presei străine acreditați 
în unele din aceste țări, atașați de 
presă ai unor oficii diplomatice.

(Agerpres)

de o oră și jumătate, pe 
avut-o cu șeful guvernului 
N. S. Hrușciov, a fost ex- 
interesantă și utilă și s-a

Acțiuni ale partizanilor păcii din Franța 
în sprijinul dezarmării

80.000 de docheri americani 
au încetat lucrul

PARIS 24 (Agerpres). — „Franța 
trebuie să-și ocupe locul la conferința 
de la Geneva pentru dezarmare pentru 
a contribui la succesul tratativelor și a 
salva omenirea de primejdia războiu
lui și a distrugerii atomice", se arată 
înfr-o petiție a partizanilor păcii din 
Franța pe care se string, în prezent 
Semnături în departamentul Mosele.

Aceeași cerere o conțin scrisorile, a-

pelurile și telegramele trimise zilele a- 
cestea din diferite regiuni ale țării pe 
adresa Palatului Elysée, reșed'nța pre
ședintelui Franței.

Pentru participarea Franței la lucrările 
Comitetului celor 13 state pentru de
zarmare, pe care ea le boicotează, s-au 
pronunțat și participant la marile 
mitinguri care au avut loc în diferite 
orașe ale Franței.

Declarația lui Carlos Raîaci Rodriguez 
la înapoierea

HAVANA 24 (Agerpres). TASS. Se 
întărește prietenia dintre Cuba și U- 
niunea Sovietică, a declarat Carlos 
Rafael Rodriguez, directorul Institu
tului național pentru reforma agra
ră, conducătorul delegației comer
ciale guvernamentale cubane, la îna
poierea sa din Moscova, unde a pur
tat tratative cu conducătorii d'e 
partid și guvern ai Uniunii Sovie
tice. Sîntem convinși, a spus el, că

NEW YORK 24 (Agerpres).— La 23 
decembrie au declarat grevă 80 000 de 
docheri care deservesc porturile de pe 
coasta Atlanticului și a Golfului Mexic. 
Docherii americani au mai declarat o 
grevă în luna octombrie anul trecut, 
însă guvernul, pe baza legii antimun- 
ciforeșfi Taff-Harfley, a obținut o hofă- 
rîre judecătorească privind încetarea 
grevei pe termen de 80 de zile. Acea
sta nu a frînt însă voința de luptă a 
muncitorilor pentru a obține îmbunătă
țirea condițiilor de muncă. Astfel, la 
23 decembrie, cînd a expirat termenul

prevăzut în hofărîrea judecătorească, 
docherii au reluat lupta. Sindicatul do
cherilor a declarat, la 23 decembrie, 
grevă, în ciuda apelului personal al 
președintelui Kennedy de a se încheia 
„un armistițiu de 90 de zile“ cu pa
tronii penlru a duce tratative în vede
rea studierii revendicărilor greviștilor.

Victoria minerilor 
de la Luanshya (Rhodesia 

de nord)

din Moscova
Uniunea Sovietică va aduce contri
buția cuvenită pentru ca economia 
cubană să se poată dezvolta în anul 
1963 în mod ritmic, potrivit planului 
stabilit de guvernul revoluționar.

Referindu-se la rezultatele tratati
velor de la Moscova, Carlos Rafael 
Rodriguez a spus : „Rezultatele nici 
nu puteau fi mai satisfăcătoare pen
tru Cuba".

Greva feroviarilor 
din

Raportul oficial al Ministerului 
Muncii din Anglia arată că în ul
tima lună numărul șomerilor a 
crescut cu 21 529,

Consiliul general al Congresu
lui sindicatelor britanice (T.U.C.) 
a avertizat că cilra șomajului 
s-ar putea ridica pînă în primă
vară la 750 000 de oameni. în fo
tografie: Un grup de șomeri din 
Liverpool.

LUSAKA 24 (Agerpres). — După 
11 zile de grevă, cei 6 800 de munci
tori de la minele de cupru din loca
litatea Luanshya (Rhodesia de nord) 
au reluat lucrul. Hotărîrea a fost 
luată numai după ce administrația 
companiei miniere a satisfăcut cere
rile muncitorilor.

După cum anunță agenția Reuter, 
aceasta a fost cea de-a 5-a grevă a 
muncitorilor de la minele de cupru 
din Rhodesia de nord în cursul lunii 
decembrie.

în prezent, scrie agenția citată, Ia 
rafinăriile de la Ndola se mai găsepc 
în grevă 500 de muncitori, căror 
compania nu le-a satisfăcut revendi
cările. Ei au declarat greva acum 7 
zile și nu există nici un indiciu că vor 
relua curînd lucrul.

Despăgubiri primite de Cuba pentru pagubele 
pricinuite de contrarevoluționari

HAVANA 24 (Agerpres). — In 
Cuba a sosit din Statele Unite pri
mul lot de medicamente, instrumen
te medicale 
pentru copii 
în sumă de

și produse alimentare 
în contul despăgubirii 

63 milioane dolari sta-

Succese ale patrioților 
sud-vsetnamezs

SAIGON. Comunicatele comanda
mentului militar al trupelor sud- 
vietnameze anunță că în ultimele 
zile în provinciile din sudul și nord- 
estul Saigonului au avut loc noi 
ciocniri militare cu forțele patriotice 
sud-vietnameze. în provincia Vinh 
Bih, situată la sud de Saigon patrio- 
ții sud-vietnamezi au dat puternice 
lovituri trupelor diemiste care au 
pierdut numeroși ofițeri și soldați. 
Mai multe camioane au fost distruse, 
în ultimele două zile forțele patrio
tice au doborît cinci avioane aparți- 
nînd trupelor guvernamentale.

*
SAIGON. Forțele patriotice din 

Vietnamul de sud au doborît la 23 
decembrie încă un elicopter, apar- 
ținînd forțelor armate ale S.U.A., care 
efectua o misiune de recunoaștere 
în regiunea Phu Yen.

bilită de Tribunalul Revoluționar 
din Cuba, pentru daunele provocate 
statului cuban de contrarevoluționa
rii făcuți prizonieri în timpul atacu
lui de la Playa Giron. Acest lot de 
materiale, în valoare de peste 10 mi
lioane dolari, a fost adus în Cuba 
de nava „African Pilot" și de cîteva 
avioane de transport americane.

După descărcarea navei și avioa
nelor, primele loturi de prizonieri 
au fost trimise în Statele Unite.

KUALA LUMPUR 24 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor din Kuala Lumpur, 
14 000 de feroviari din Malaya au 
declarat la 23 decembrie o grevă în 
semn de protest împotriva respinge
rii de către conducere a revendică
rilor lor privind mărirea salariilor. 
Negocierile între conducere și repre
zentanții feroviarilor durează de 
peete zece ani.

Aceasta eete cea mai mare grevă 
a feroviarilor din istoria Malayei. Ea 
a paralizat întreaga rețea feroviară 
din țară.

în semn de solidaritate cu gre
viștii, docherii din portul Swetten- 
ham, unul din cele mai mari por
turi din Malaya, au încetat, de ase
menea, lucrul.

Greva se bucură de sprijinul oa
menilor muncii din întreaga țară.

Autoritățile au mobilizat numeroa
se forțe armate și polițienești pen
tru a-i sili pe greviști să reia lucrul.

După convorbirile Macmillan-Kennedy

Premierul englez supus unui
LONDRA 24 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Associated 
Press, sîmbătă s-a anunțat că forțele 
aeriene militare ale S.U.A. au efec
tuat „primele experiențe încununate 
de succes cu racheta „Skybolt”. Pre
sa occidentală menționează că aceas
tă știre a dat o nouă lovitură presti
giului premierului englez Macmillan, 
care la recentele convorbiri cu pre
ședintele S.U.A. a acceptat să re
nunțe la racheta „Skybolt” primind 
în schimb promisiunea că S.U.A. vor 
livra Angliei racheta „Polaris”. Cu

Vizita
delegației guvernamentale

sovietice la Teheran

să renunțe la planul de a în- 
protectorafele Basutoland, Swazi- 
și Bec'uanaland în Republica

val de critici
Convorbirea Iui Ciu En-lai 

și Cen I cu trimisul primului 
ministru ceylonez

TEHERAN. La 23 decembrie, delega
ția guvernamentală sovietică, condusă 
de S, G, Lapin, locfiifor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., care se 
află la Teheran, a fost primită de șahul 
Iranului. A fost de fajă și ambasado
rul sovietic în Iran, N. M. Pegov. Intre 
membrii delegafiei sovietice și șahul 
Iranului a avut loc o discujie și un 
schimb de păreri în probleme care in
teresează ambele părji. Membrii dele
gației sovietice s-au întîlnif apoi cu 
A. Alam, primul ministru al Iranului. Cu 
acest prilej, ambele părfi au făcut 
schimb de păreri în diferite probleme.

MASERU. Partidul libertăjii din 
Basutoland a organizat o conferință de 
presă la care liderii săi au cerut An-

gliei 
cadra 
land 
Sud-Africană. Ei au ceruf, de aseme
nea, O.N.U. să ia măsuri pentru a a- 
păra suveranitatea unui Basutoland in
dependent care se pronunjă împotriva 
politicii de discriminare rasială dusă de 
guvernul sud-african.

MOSCOVA. In cadrul planului de co
laborare culturală ți științifică romîno- 
sovietică, în U.R.S.S. se află pentru un 
ciclu de conferinje oameni de știinfă 
din R. P. Romînă. Conf. dr. N. Cajal, 
director adjunct al Institutului de infra- 
microbiologie al Academiei R. P. Ro
mîne, a vorbit la Institutul de epidemio
logie „Gamaleia“ din Moscova, și la 
unele instituții științifice din orașul Vo- 
ronej, despre dezvoltarea medicinei ro- 
mîneșfi și despre rezultatele și perspec
tivele cercetărilor științifice în domeniul 
inframicrobiologiei. Conf. univ. Sabin

Nica, director adjunct științific al Insti
tutului central de cercetări agricole din 
București, a vorbit la Academia agrico
lă „Timiriazev“, la Institutul de econo
mie agricolă și în alte instituții științi
fice din Moscova și în capitala Turk- 
meniei, la Așhabad, despre victoria so
cialismului în agricultura R. P. Romîne.

Scopul unei oferte
făcute Yemenului de către

Anglia

adjunct la. Consiliul britanic, R. W. 
Mason și R. L. Speaight, directori în 
Ministerul de Externe, oameni de 
artă și cultură, critici muzicali.

BONN. Intr-un comunicat al gu
vernului de la Bonn, dat publicității 
la 24 decembrie, se arată că Ger
hard Schröder, ministrul de externe 
vest-german, se va întîlni la 7 ia
nuarie 1963, la Londra, cu primul 
ministru britanic, Harold Macmillan, 
și cu ministrul de externe englez, 
lordul Home.

Incidente provocate de mercenarii 
Elisabethvillelui Chombe la

ELISABETHVILLE 24 (Agerpres). — 
Luni dimineață, în apropierea unei 
uzine a societății „Union Miniere“ de 
lingă Elisabethville, a avut loc o 
ciocnire între trupele O.N.U. și jan
darmeria katangheză. După cum a 
declarat un purtător de cuvînt al 
forțeloi O.N.U., unitățile de merce-

Pregătii! de luptă ale trupelor lut Chombe.

naii katanghezi au deschis focul îm
potriva unei unități a trupelor 
O.N.U. din Lumumbasha, în momen
tul în care această unitate s-a apro
piat de uzină.

Purtătorul de cuvînt a subliniat 
că trupele O.N.U. nu au ripostat a- 
taculții katanghez. In cursul ciocni

rii, mercenarii ka
tanghezi au dobo
rît un elicopter al 
forțelor O.N.U. și 
au făcut pri
zonieri pe mem
brii echipajului, 
în urma ’schimbu
lui de focuri, care 
a durat o jumăta
te de oră, au fost 
răniți mai mulți 
soldați ai O- N. U. 

Ulterior, Chom
be a convocat o 
conferință de pre
să în cursul că
reia a încercat, 
cu insolența care-1 
caracterizează, să 
arunce 
forțelor O. N. U. 
vina 
incidentului.

Agenția U.P.I. 
transmite că în le
gătură cu inciden
tele de luni dimi
neață, întregul e- 
fectiv al forțelor 
O.N.U. în Congo a 
fost pus în stare 
de alarmă pentru 
următoarele 24 de 
ore.

SANAA. într-o declarație făcută 
la 22 decembrie, Abdel Rahman 
El-Baydani, vice premierul și mini
strul afacerilor externe al Yemenu
lui, a arătat că „Yemenul a respins 
o ofertă din partea Marii Britanii 
care s-a declarat dispusă să recu
noască guvernul republican cu con
diția ca acesta să accepte un tratat 
de protecție și de consultări mu
tuale. Scopul acestei oferte — a a- 
dăugat Baydani — era de a plasa 
Yemenul sub controlul autorităților 
imperialiste din Aden. Guvernul 
yemenit nu va accepta niciodată o 
asemenea propunere“, a spus în în
cheiere ministrul.

BONN. Patrioata germană Anita 
Arens a fost eliberată din închisoa
rea din Neisse (R. F. Germană). Cu 
cîteva zile în urmă această femeie 
grav bolnavă a fost transferată din 
spitalul închisorii din Bochum în în
chisoarea din Neisse. După cum a- 
nunță ziarele, autoritățile de ,la Bonn 
au fost nevoite s-o elibereze pe 
Anita Arens în urma protestelor opi
niei publice germane 
hotare.

CANBERRA. Făcînd bilanțul anu
lui 1962, Calwell, liderul opoziției 
laburiste în parlament, a declarat 
într-o cuvîntare rostită la postul de 
radio din Melbourne că acest an „a 
fost nefericit pentru Australia“. 
Eforturile guvernului de „a stimula“ 
economia s-au terminat prin eșecuri, 
în țară s-a format un contingent 
permanent de șomeri. Australia se 
află în fața perspectivei sumbre ca 
numărul șomerilor să sporească pînă 
în luna aprilie 1963 la 100 000.

DAMASC. Aziz Abdul Karim, mi
nistrul de interne al Republicii 
Arabe Siria, a declarat că începînd 
de la 23 decembrie starea excepțio
nală care continuă de 51 de luni a 
fost ridicată în toate regiunile țării 
cu excepția regiunii și posturilor de 
grăniceri de la frontiera de sud- 
vest.

prilejul acestor convorbiri, președin
tele Kennedy a susținut că proiectul 
rachetei „Skybolt” pare nesigur.

Sub cele mai grave presiuni poli
tice din întreaga sa carieră — trans
mite agenția U.P.I. — premierul Mac
millan urmează să trimită la înce
putul anului 1963 la Washington o 
echipă de experți pentru a stabili 
amănuntele acordului încheiat cu 
președintele Kennedy cu privire la 
racheta „Polaris“.

între timp, Macmillan a folosit 
răgazul oferit de sărbătorile Crăciu
nului pentru a elabora planuri de 
luptă împotriva valului crescînd de 
critici care amenință să-i compro
mită viitorul.

Acordul încheiat la Nassau a fost 
comentat cu brutalitate. „Miin- 
chen-ul lui Macmillan“, a afirmat 
ziarul laburist „Daily Herald”. „Li
chidarea“, strigă ziarul „Daily Ex
press”. Critica adusă în public lui 
Macmillan a țîșnit cu și mai multă 
putere decît aceea îndreptată împo
triva fostului premier, Anthony 
Eden, în cursul nefericitei invazii din 
1956 a Egiptului.

Macmillan are încă un termen de 
grație de o lună mai înainte de a 
participa la o răfuială politică cu 
reprezentanții tuturor partidelor — 
inclusiv mulți dintre proprii lui con
servatori la redeschiderea parlamen
tului la 22 ianuarie.

Obosit, vădit uzat, Macmillan s-a 
înapoiat duminică de la Nassau și a 
încercat să prezinte convorbirile sale 
cu Kennedy drept o victorie pentru 
Marea Britanie. El nu a înregistrat 
prea mult succes.

Ziarele și membri ai parlamentu
lui au contestat afirmația și au in-

sistat că Macmillan a predat forța 
nucleară de șoc independentă a Ma
rii Britanii, acceptînd blajin sfîrși- 
tul „relațiilor speciale“ cu Statele 
Unite, stabilite de Winston Churchill 
și Franklin Roosevelt în cursul celui 
de-al doilea război mondial.

Autorități britanice au afirmat — 
menționează U.P.I. — că va fi nece
sară o perioadă de mai multe luni 
— pînă la mijlocul lui 1963 aproxi
mativ — pentru a pune la punct în
țelegerile amănunțite anglo-ameri- 
cane care să completeze acordul pri
vind racheta „Polaris”.

Sînt greu de apreciat în momen
tul de față efectele politice defini
tive ale hotărîrii de la Nassau, dar 
actualele indicații sugerează o serie 
de dificultăți și complicații atît în 
Marea Britanie cît și în cadrul alian
ței N.A.T.O. — conchide U.P.I.

PEKIN 24 (Agerpres). — China 
nouă transmite: Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, și Cen I, locțiitor al premieru
lui, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Chineze, l-au primit la 22 de
cembrie pe G. S. Peiris, ambasado
rul Ceylonului în Birmania și emi
sar al primului ministru ceylonez, și 
au avut cu el o convorbire cordială 
și prietenească. în numele d-nei Si- 
rimavo Bandaranaike, primul minis
tru al Ceylonului, G. S. Peiris, a în- 
mînat lui Ciu En-lai și Cen I o pro
punere din partea conferinței a șase 
țări afro-asiatice, care cuprinde che
marea adresată guvernelor Chinei și 
Indiei de a reglementa pe cale paș
nică conflictul de frontieră între cele 
două țări.

(Mu! atomic occidental si rezervele Canadei
NASSAU 24 (Agerpres). — în ca

drul unei conferințe de presă ținute 
la Nassau, după încheierea tratati
velor cu’ primul ministru britanic 
Macmillan, John Diefenbaker, pri
mul ministru canadian, a manifestat 
rezervă față de planurile de 
crea în Europa occidentală 
nucleară a N.A.T.O.

„Aranjamentele stabilite 
Marea Britanie și S.U.A. 
crearea unei 
N.A.T.O.
jează cu nimic celelalte țări nord- 
atlantice”. Diefenbaker a refuzat să 
declare dacă țara sa va sprijini acest
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NEW YORK. Sora lui 
redith, primul student 
re înscris la Universitatea 
Mississippi (S.U.A.), a declarat că la 
23 decembrie asupra casei sale din 
localitatea Kosciusko s-au tras focuri 
de armă. Aceasta este o nouă acțiu
ne a rasiștilor împotriva încercării 
negrilor de a obține integrarea în 
școlile pentru albi.

LONDRA. în cursul unei recente 
vizite în Anglia, la invitația Consi
liului Britanic, directorul O.S.T.A., 
Ion Rovența, ?i Dan Negreanu, direc
tor la Filarmonica de stat „George 
Enescu” au avut întrevederi cu re
prezentanți ai oficialităților engleze, 
cu conducători ai instituțiilor centra
le de artă, cu oameni de artă și cul
tură, cu impresari în legătură cu rea
lizarea unor schimburi artistice în
tre cele două țări în anii 1963—1964. 
Cu acest prilej, ministrul R. P. Ro
mîne la Londra, Alexandru Lăză- 
reanu, a oferit un cocteil în saloanele 
legației, la. care au participat A. D. 
Wilson, subsecretar de stat adjunct 
în Ministerul de Externe britanic. 
Kenneth Johnstone, director general

WASHINGTON. Agenția Reuter 
relatează că, potrivit statisticilor o- 
ficiale date publicității la 24 decem
brie la Washington, populația State- 
loi' Unite este de 188 milioane de lo
cuitori.

BUENOS AIRES. Ea cererea in
sistentă a unor partide politice și a 
sindicatelor, autoritățile argentinie- 
ne au pus în libertate 83 de deți
nuți politici. (U.P.I.).

BLANTYRE. Intr-o declarație fă
cută recent, dr. Hastings Banda, li
derul Partidului Congresul Malawi 
din Nyassaland, a relevat că „în 
ciuda faptului că anumite persoane 
caută să mențină încă Nyassalandul 
în. cadrul Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului, Marea Britanie va 
fi silită să ne acorde cele două lu
cruri pe care le cerem : autodeter
minarea și ieșirea din cadrul fede
rației”. Hastings a mulțumit poporu
lui Nyassalandului pentru sprijinul 
acordat în lupta împotriva așa-nu- 
mitei federații.

TOKIO. Trei mineri au fost în
gropat! de vii în urma surpării de 
teren care s-a produs la o mină a 
societății carbonifere „Toiosato“ din 
orașul Akabh'a (insula Hokkaido).

Recent, în capitala statului Pana
ma, s-a desfășurat conferința miniș- 
ștrilor de externe ai statelor mem
bre ale Organizației Țărilor A- 
mericii Centrale — O.D.E.C.A. Pri
mul lucru remarcat de unele ziare 
latino-americane a fost acela că la 
conferință n-au participat nici dele
gați, nici observatori din partea 
S.U.A. Așa ceva este cu totul contrar 
tradiției conferințelor interamericane. 
A fost totuși străin Washingtonul de 
întîlnirea din Pa
nama? Desfășura
rea și hotărîrile 
ei dau răspunsul 
la această între
bare.

La conferință s-a hotărît crearea u- 
nui bloc militar al țărilor participan
te intitulat „Consiliul de apărare al 
Americii Centrale“. Ideea creării u- 
nui asemenea bloc, după modelul 
N.A.T.O., S.E.A.T.O., C.E.N.T.O., nu
este nouă ; ea a fost vînturată de 
mult la Washington, iar recent repre
zentanți oficiali ai S.U.A., cu diferite 
prilejuri, au repus-o pe rol.

în preajma conferinței, președinte
le statului Panama — amfitrionul în
trunirii — a făcut o vizită la 
Washington. Pe de altă parte, o se
rie de emisari nord-americani au 
zăbovit cu treburi prin țările latino- 
americane și mai ales prin cele din 
America Centrală. După cît se vede, 
pregătirea conferinței s-a făcut în 
așa fel, îneît prezența delegaților 
S.U.A. în sala de ședințe a fost con
siderată de prisos.

în cuvîntul său la deschiderea 
conferinței, Galileo Solis, ministrul 
panamez al afacerilor externe, a 
exprimat de fapt teama regimurilor 
dictatoriale din această regiune în 
fața prestigiului și influenței cres- 
cînde a ideilor de libertate indepen
dență națională și progres social.

Comentariul zilei

Solis a cerut colegilor săi promova
rea unei „politici unice".

Constituirea blocului militar este 
stabilită într-o cartă care preconi
zează, printre altele, integrarea e- 
conomică într-o Piață comună a 
Americii Centrale, precum și unifi
carea politică a țărilor acestei re
giuni.

Opinia publică din aceste țări 
scoate în evidență consecințele ce 
pot decurge de aici pentru popoa- 
____________ . rele respective. în

lăturarea bariere
lor vamale în ca
drul așa-zisei „in
tegrări" va fi, în 
primul rînd, în a- 

vantajul monopolurilor nord-ameri- 
cane. în ce privește conținutul no
țiunii de „unificare politică“, se are 
în vedere salvarea, prin eforturi co
lective, a regimurilor dictatoriale 
— urîte de popoare — din țările A- 
mericii Centrale. Noul bloc militar 
este menit să devină un instrument 
principal de reprimare a luptei de 
eliberare a popoarelor Americii 
Centrale.

în același timp apare evident ca
racterul anticuban al acestui bloc 
Se știe doar cu cît zel au slujit vă
tafii monopolurilor americane din 
Guatemala, Nicaragua și alte țări 
din această regiune planurile anti- 
cubane ale cercurilor extremiste din 
Statele Unite.

Iată de ce popoarele latino-ame
ricane manifestă vigilență față 
combinații de 
litar încropit 
ca, ținîndu-se 
venimente din 
bilor, să se persevereze nu pe linia 
încordării, ci pe cea a rațiunii și a 
coexistenței pașnice.

proiect, adăugind că hotărîrea revi
ne guvernului canadian. El a preci
zat, de asemenea, că această proble
mă va trebui să fie examinată și de 
celelalte țări membre ale blocului, 
în afară de Anglia și S.U.A., care 
s-au pronunțat la Nassau în favoa
rea unor forțe nucleare integrate 
vest-europene.

Agențiile occidentale de presă con
sideră că aceste declarații ale lui 
Diefenbaker oglindesc îngrijorarea 
Canadei, membră a N.A.T.O., față de 
intenția S.U.A. de a mări clubul a- 
tomic occidental prin punerea de 
arme nucleare la dispoziția unora 
dintre partenerii lor. „Observatorii 
de la Nassau — scrie agenția Reuter 
— au subliniat refuzul lui Diefenba
ker de a exprima o aprobare publică 
în ce privește crearea unei forțe nu
cleare a N.A.T.O., interpretîndu-1 ca 
o indicație posibilă în sensul că pro- ’ 
iectul S.U.A. pentru crearea unei 
forțe nucleare de proporții mari zj 
putea întîmpina dificultăți în Consi
liul țărilor nord-atlantice”.

JAPONEZ

de 
tipul noului bloc mi- 

de O.D.E.C.A., și cer 
seama de recentele e- 
reqiunea Mării Carai-

V. OROS

TOKIO 24 (Agerpres). — La 24 
decembrie s-a deschis cea de-a 43-a 
sesiune a Parlamentului japonez.

Deputății Partidului liberal-demo
crat, partidul de guvernămînt. și ai 
partidelor de opoziție au venit la 
sesiune fără să se fi odihnit după 
ședința de închidere a celei de-a 42-a 
sesiuni, extraordinare, care s-a pre
lungit la 23 decembrie pînă seara 
tîrziu.

Această încordare în activitatea 
parlamentarilor japonezi se explică 
prin întețirea luptei în parlament.

în decursul celor cîtorva săptămîni 
de activitate a sesiunii precedente, 
partidele de opoziție au luptat hotă- 
rît împotriva încercărilor guvernu
lui de a impune proiectul de lege cu 
privire la concedierea a 70 000 de 
mineri și alte proiecte de rezoluție 
care prevăd aruncarea unor noi po
veri pe umerii oamenilor muncii ja
ponezi.

La cererea partidului de guvernă
mînt. lucrările sesiunii au fost pre
lungite în repetate rînduri. Dar a- 
ceste mașinațiuni parlamentare nu 
au fost încununate de succes. Ca re
zultat, problemele principale în ju
rul cărora s-a dat lupta la sesiunea 
precedentă vor fi trecute în mod au
tomat pe agenda celei de-a 43-a se
siuni ordinare care s-a deschis luni

Lucrările sesiunii vor dura pînă 
la mijlocul lunii mai 1963.
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