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ȘEDINȚA SOLEMNA A MARII ADUNÂRI NAȚIONALE I

I

A iproclamării Republicii Populare Romîne
Expunerea făcută de tovarășul Gheorghe GheorghiudDej

varășl,a 30 decembrie, poporul nostru sărbătorește împlinirea a -a ani de la evenimentul măreț din istoria țării noastre — proclamarea Republicii Populare Romîne. Cu prilejul acestei glorioase aniversări permiteți-mi, tovarăși deputați și deputate, ca_ în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- mîn, al Consiliului de Stat și al guvernului, să vă adresez călduroase felicitări dumneavoastră și întregului popor romin ! 
(Aplauze puternice, prelungite).A 15-a aniversare a Republicii este întîmpinată de masele oamenilor muncii cu satisfacția nădejdilor împlinite și a roadelor bogate care au încununat lupta lor eroică și eforturile depuse cu tenacitate și abnegație în toți acești ani.Proclamarea Republicii Populare Romîne a deschis înaintea pștriei noastre calea celor mai profunde transformări înnoitoare. Cea mai măreață cucerire din această perioadă istorică o constituie victoria deplină a socialismului la orașe și sate. (Aplauze 
îndelungi). A fost lichidată pentru totdeauna exploatarea și a- suprirea omului de către om.S-a schimbat din temelii înfățișarea țării. Puternică, liberă, stăpină pe soarta sa, Romînia a înflorit în acești ani sub soarele Republicii, s-a transformat într-o țară înaintată, cu o industrie și o agricultură socialiste, în continuă dezvoltare, o țară în care pulsează viguros întreaga viață social-culturală. Uzinele și fabricile moderne, noile sonde, mine și centrale electrice, gospodăriile colective tot mai puternice, noile cartiere de locuințe care întineresc și înfrumusețează orașele, așezămintele de cultură și mvațămînt, artă și sănătate — toate arată ce forțe creatoare grandioase dobîndește un popor care a scuturat jugul capitalist, și, este stăpîn pe bogățiile țării.Eroica noastră clasă muncitoare, avangarda de decenii a luptei poporului pentru, doborîrea puterii claselor exploatatoare, își îndeplinește cu cinste și pricepere rolul de forță conducătoare a societății.Socialismul a transformat țărănimea într-o clasă nouă, — țărănimea colectivistă — care și-a organizat munca și viața pe baza proprietății obștești asupra mijloacelor de producție, lucrează cu hărnicie și avînt în gospodăriile, colective, pentru a obține an de an roade tot mai bogate. înconjurată de dragoste și stimă, avînd cele mai prielnice condiții de creație, de neconceput pe vremuri, intelectualitatea aduce o contribuție de preț la construcția economiei și culturii socialiste. Ca cetățene egale în drepturi femeile participă activ la conducerea țării, la întreaga viață social-politică și culturală. Tineretul țării noastre, chezășie de nădejde a viitorului Republicii, își pune cu însuflețire întreaga energie creatoare în slujba orînduirii socialiste.Alianța muncitorească-țărănească s-a ridicat pe o treaptă mai înaltă, unitatea moral-politică a întregului popor a devenit o puternică forță motrice a progresului societății.Oamenii muncii sînt conștienți că mărețele realizări obținute în acești ani se datoresc politicii înțelepte a Partidului Muncitoresc Romîn, care se călăuzește cu fidelitate după învățătura marxist-leninistă. întregul nostru popor urmează cu încredere partidul, hotărît să înfăptuiască politica sa, a cărei justețe s-a verificat în practică.Intrînd în cel de-al 16-lea an al Republicii, poporul nostru privește cu încredere viitorul și-și mobilizează toate forțele pentru realizarea mărețului obiectiv trasat de partid — desă- vîrșirea construcției socialiste și crearea condițiilor pentru trecerea treptată la construirea comunismului ! (Aplauze furtu
noase).

Tovarăși,Acum, cînd sărbătorim a 15-a aniversare a proclamării Republicii, este bine să ne amintim de stăi’ile de lucruri ce erau caracteristice monarhiei, regimului burghezo-moșieresc.Dinastia de Hohenzollern, înscăunată Ia noi în țară de cele mai reacționare cercuri ale burgheziei și moșierimii în scopul de a sluji ca instrument al dominației lor de clasă, a dus o politică de menținere a unor puternice rămășițe feudale, împletite cu exploatarea.capitalistă, și de frînare a dezvoltării democratice a țării.Muncitorii supuși jmei exploatări necruțătoare, loviți de o teroare sălbatică ; țăranii jefuiți de moșieri, chiaburi, cămătari, purtînd povara impozitelor și a datoriilor, lucrînd pământul cu mijloace primitive iar o mare parte a lor lipsiți de pămînt ; cărturarii înjosiți, lăsați pradă mizeriei ; foametea, flagelul bolilor endemice și al mortalității infantile, analfabetismul și înapoierea culturală — astfel arătau realitățile statului „modern“, „constituțional” — stat al monarhiei burghezo- moșierești.a Istoria anilor de^ domnie a Hohenzollernilor este scrisă cu sîngele poporului, în filele ei vor rămîne de neșters extermi

narea în masă a țăranilor răsculați în 1888 și 1907, reprimarea sîngeroasă a eroicelor lupte ale clasei muncitoare la Galați în 1916, la București în Piața Teatrului Național în 1918, la Lu- peni și Grivița, aruncarea in închisori, schingiuirea, asasinarea celor mai buni fii ai poporului, luptători neînfricați pentru libertatea celor ce muncesc.Călcînd în picioare interesele naționale, independența și suveranitatea țării, monarhia a aservit Romînia capitalului străin, a transformat-o în hinterland agrar al marilor puteri imperialiste, într-un pion al politicii externe reacționare a acestora.Sub oblăduirea monarhiei a avut loc înscăunarea dictaturii fasciste și aruncarea țării în odiosul război antisovietic, care a adus Romînia în pragul catastrofei naționale.împotriva politicii de trădare a intereselor fundamentale ale țării, împotriva exploatării hrăpărețe, lipsei de drepturi cetățenești și a regimului de teroare ca metodă de guvernămînt, au luptat cu eroism și abnegație timp de decenii cei mai buni patrioți, elementele democratice, forțele progresiste ale poporului în frunte cu clasa muncitoare.Ținînd sus steagul luminos al salvării țării, partidul'nostru, în ciuda terorii fasciste, a organizat și a condus lupta forțelor patriotice populare împotriva dictaturii militaro-fasciste, pentru ieșirea din războiul antisovietic, întoarcerea armelor împotriva Germaniei fasciste, pentru eliberarea patriei.în condițiile ofensivei victorioase a Armatei Sovietice, ale puternicului avînt al luptei antifasciste a poporului, clasele dominante au fost cuprinse de derută, aparatul de stat al dictaturii militaro-fasciste a intrat în descompunere. Partidul nostru, singura forță politică activă a țării, polarizînd în jurul lui toate forțele patriotice, antifasciste, a înfăptuit în mod consecvent politica de coalizare a tuturor grupărilor și cercurilor politice, care, indiferent de motiv, se pronunțau pentru ieșirea Romîniei din războiul fascist. In scopul răsturnării dictaturii an- tonesciene partidul folosea toate contradicțiile existente în lagărul burghezo-moșieresc, inclusiv contradicțiile dintre rege și Antonescu.Desigur, nimeni nu și-ar putea’ închipui că in acele împrejurări monarhia ar fi devenit peste noapte „democratică“ și „antifascistă“. Dar iminenta zdrobire a armatei hitleriste și prăbușirea dictaturii lui Antonescu l-au silit pe rege și anturajul lui să intre în legătură cu forțele democratice, în frunte cu partidul comunist, pentru a se diferenția de Antonescu și a nu împărtăși soarta inevitabilă a clicii militaro-fasciste. Acesta a fost de altfel și principalul motiv al faptului că vîr_ furile conducătoare ale partidelor „istorice” — care sprijiniseră regimul antonescian și războiul antisovietic — s-au văzut nevoite, în ultimul moment, să accepte formarea, împreună cuP.C.R. șt P.S.D., a Blocului Național Democrat, în vederea ieșirii Romîniei din războiul hitlerist.După victoria insurecției armate, monarhia a devenit curînd centrul principal de raliere a forțelor reacțiunii interne și externe care încercau cu îndîrjire să stăvilească lupta revoluționară a poporului pentru transformări democratice. Palatul devenise un focar al uneltirilor reacționare și incitărilor la război civil.Dar în fața reacțiunii coalizate se ridicau forțe sociale uriașe, de nebiruit. în plină ofensivă. Făurirea unității de acțiune a clasei muncitoare, închegarea alianței muncitorești-țărănești în focul luptei pentru înfăptuirea reformei agrare și cucerirea puterii, crearea în jurul clasei muncitoare a unui front democratic cu- prinzînd masele cele mai largi ale poporului, au impus la 6 martie 1945 guvernul democratic în frunte cu eminentul patriot

și sa aiba 'loc alegeri generale, lin guvern în conformitate cu

și strălucitul om de stat — dr. Petru Groza, guvern în care clasa muncitoare avea rol precumpănitor.Regele și conducătorii partidelor „istorice", clasele exploatatoare care aveau în mîna lor toate pirghiile economice, folosin- du-se de urmările economice dezastruoase ale războiului și de efectele secetei din anii 1945—1946, au recurs la măsuri de sabotare a refacerii țării, de dezorganizare a producției, de provocare a haosului și inflației. Așa-zisa „grevă regală", pusă la cale la sugestia și în înțelegere cu puterile occidentale, prin care regele a întrerupt orice contact cu guvernul, refuzînd contra- semnarea legilor, urmărea paralizarea activității guvernului democratic, provocarea unei crize politice și intervenția puterilor imperialiste în treburile interne ale țării. Dar această încercare a eșuat, speranțele reacțiunii că guvernul democratic va demisiona au dat greș ; sprijinit de masele populare, guvernul și-a continuat în mod normal activitatea, demonstrînd în fapte cît de bine se poate lipsi țara de așa-numitul „factor constituțional", cum obișnuia reacțiunea să denumească monarhia.După eșecul „grevei.regale", la cererea puterilor occidentale^ reprezentanții celor trei mari puteri din coaliția antihitleristă (S.U.A., Anglia, U.R.S.S.) au stabilit ca în guvernul Groza să fie inclus cîte un reprezentant al celor două partide „istorice“ în urma cărora să se constituie rezultatul consultării corpului electoral. Cercurile imperialiste, apreciind greșit raportul de forțe politice din țară, nutreau speranța că în alegeri vor ieși învingătoare partidele reacționare. Votul poporului a spulberat aceste iluzii. în alegerile parlamentare care au avut loc in noiembrie 1946, Blocul parti, delor democrate, în frunte cu partidul nostru, a înfruntat partidele reacționare sprijinite activ de legionari. în ciuda acțiunilor teroriste, prin care reacțiunea urmărea să exercite presiuni asupra alegătorilor și să falsifice votul, masele de alegători au votat pentru forțele democratice, pentru guvern. După înfrîngerea zdrobitoare suferită, partidele „istorice” s-au izolat tot mai mult de po. por, și-au pierdut orice bază de masă, s-au demascat ca agen. tiirî de spionaj și diversiune ale puterilor imperialiste și au fost înlăturate din viața politică a țării..Victoria strălucită în alegeri a deschis drum larg înaintării impetuoase a revoluției populare. înfăptuirea unor importante reforme cu caracter democratic, începerea acțiunii de redresare a economiei, înde, părtarea din guvern a ultimilor reprezentanți ai burgheziei — au constituit verigi ale unui proces revoluționar neîntrerupt, care întărea pas cu pas pozițiile clasei muncitoare și aliaților ei, crèînd premise favorabile pentru doborîrea ultimului pilon al claselor exploatatoare — monarhia.Ținînd seama de condițiile obiective și subiective create, spri- jinindu-se pe masele proletare, pe alianța muncitorească-țără- nească și avînd alături de el și celelalte categorii ale populației muncitoare, precum și păturile mijlocii de la orașe, urmat deci, practic, de covîrșitoarea majoritate a poporului, partidul a stabilit ca obiectiv nemijlocit răsturnarea monarhiei și trecerea la revoluția socialistă.Pornind de la raportul de forțe politico-sociale favorabil în mod hotărîtor, partidul a urmărit să înfăptuiască răsturnarea monarhiei pe cale pașnică, să nu permită reacțiunii provocarea unor vărsări de sînge.Din însărcinarea partidului și guvernului, și în numele tuturor forțelor democratice, mi-a revenit mie, împreună cu regretatul Petru Groza, sarcina de a cere regelui să abdice.

Evident, abolirea monarhiei nu era deloc o sarcină simplă ; dimpotrivă, cunoscînd mentalitatea și practicile regelui și anturajului său, exista pericolul ca regele să recurgă la o aventură, uzînd de prerogativele sale de șef al statului și comandant suprem al armatei, sprijinindu-se pe forțele reacționare, inspirate și încurajate de cercurile imperialiste străine. Pentru face față unei astfel de eventualități, partidul a luat toate măsurile necesare de prevedere și vigilență.In întrevederea cu regele, în cursul căreia i s-a demonstrat raportul real de forțe din interiorul țării și pe arena internațională, i s-a arătat că abolirea monarhiei și proclamarea Republicii este o necesitate imediată și o cerință imperioasă a celor mai largi mase populare, că orice împotrivire din partea lui este sortită eșecului și ar avea urmări grave, regele a trebuit să accepte abdicarea, să semneze actul de abdicare ce i s-a în- mînat.La răspîndirea acestei vești, pretutindeni în țară, la orașe și sate, au avut loc manifestări pline de însuflețire și entuziasm ale oamenilor muncii care vedeau în răsturnarea monarhiei și proclamarea Republicii Populare expresia prăbușirii definitive a puterii burghezo-moșicrești. (Aplauze puternice, îndelungate).Idealurile pentru care au luptat și și-au vărsat sîngele cei mai buni fii ai poporului romîn — libertatea și independența patriei, dreptul celor ce muncesc de a fi singurii stăpîni ai destinelor lor — și-au găsit astfel înfăptuirea. Proclamarea Repu
blicii Populare a însemnat cucerirea deplină a puterii de către 
ciasa muncitoare în alianță cu masele largi ale țărănimii.Prin conținutul de clasă, prin funcțiile sale îndreptate spre slujirea intereselor fundamentale ale poporului, ca și prin întreaga sa activitate, statul democrat-popular întruchipează puterea politică a oamenilor muncii ; formele de organizare a statului și metodele de exercitare a puterii asigură participarea activă, permanentă, nemijlocită, a celor mai largi mase la conducerea treburilor obștești. în aceasta constă izvorul forței de nebiruit a orînduirii noastre de stat. Oamenii muncii, ale căror talente și capacități creatoare au fost înăbușite și strivite de stăpînirea claselor exploatatoare, au dovedit că știu să conducă incomparabil mai bine decît regii, capitaliștii și moșierii. (Vii 
aplauze).Experiența partidului nostru a confirmat încă o dată că hegemonia proletariatului în frunte cu partidul său marxist-leninist, alianța clasei muncitoare cu masele largi ale țărănimii, precum și cu alte pături ale celor ce muncesc, statornicirea într-o formă sau alta a dictaturii proletariatului sînt condiții obligatorii pentru victoria revoluției socialiste.

Instaurarea Republicii Populare Romîne a constituit unul din 
cele mai importante momente ale luptei oamenilor muncii sub 
conducerea partidului pentru transformarea revoluționară a Ro- 
mînieî, a marcat încheierea etapei strategice de desăvîrșire a 
revoluției burghezo-democratice și trecerea la o nouă etapă isto
rică — a înfăptuirii sarcinilor revoluției socialiste, a construirii 
socialismului în patria noastră ! (Aplauze îndelung repetate).

Tovarăși,Cei 15 ani de la înlăturarea monarhiei și instaurarea Republicii reprezintă o perioadă de înfăptuiri mărețe, care au transformat Romînia într-o țară cu o economie socialistă unitară în plină dezvoltare. Profundele schimbări calitative în structura forțelor și relațiilor de producție au făcut posibile ritmuri înalte de creștere în toate ramurile, dezvoltarea echilibrată și armonioasă a întregii economii, făurirea unei vieți mereu mai bune, mai îmbelșugate.Partidul a îndreptat întreaga energie creatoare a poporului spre dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socialismului pe calea industrializării — temelia trainică a marilor transformări în procesul construcției socialiste. Industria, ramura conducătoare în economie, ocupă locul preponderent în cadrul producției materiale, se îmbogățește în fiecare an cu noi întreprinderi moderne, capabile să susțină avîntul întregii economii, să asigure creșterea mai departe a forțelor de producție și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Roadele politicii economice a partidului nostru sînt ilustrate elocvent de faptul că în 1962 producția globală a industriei este de aproape 8 ori mai mare decît în 1948.Sarcinile de dezvbltare a economiei stabilite prin planurile de stat au fost în fiecare an îndeplinite și depășite. Trebuie să vă fac cunoscut, tovarăși, că la 24 decembrie a fost realizat planul de stat pe anul 1962 pe ansamblul industriei. (Vii aplauze). Nivelul producției este în acest an cu aproape 8 miliarde de lei mai mare decît era prevăzut inițial și cu 55 la sută mai mare
(Continuare în pag. Il-a)

i» SILA PALATULUI R. P. ROMÎVE

într-o atmosferă sărbătorească, plină de entuziasm, sîmbătă dimineața în Sala Palatului R. P. Romîne a avut loc ședința solemnă a Marii Adunări Naționale consacrată celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne.Pe fundalul scenei, dominat de stema de stat, străjuită de steaguri tricolore și roșii, sînt înscrise urarea „Trăiască cea de-a 15-a aniversare a proclamării Republicii Populare Romîne |" și datele festive „1947—1962".în sală se aflau, alături de deputați conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor de masă, fruntași în producție, vechi militanți ai mișcării muncitorești, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, oameni de știință, cultură și artă, ziariști romîni și corespondenți ai presei străine.Erau prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă ; ambasadorii R. P. Polone — Janusz Zambrowicz, R. D. Germane — Wilhelm Bick, R. P. Chineze — Șiu Gien-guo, R.P.F. Iugoslavia — Arso Milatovici, R. P. Bulgaria — Ivan Kinov, R. S. Cehoslovace — Jaroslav Sykora, Uniunii Sovietice — I. K. Jegalin, R. P. Albania — Răpi Gjermeni, Indoneziei — Sukrisno, Cubei — Manuel Yepe Menendez, Indiei—Mohan Prakash Ma- thur, Ghanei — Emmanuel Kod- 

joe Dadzie, R. P. Ungare — Jenö Kuti, R. D. Vietnam — Dinh Van Duc, R.P.D. Coreene — Giăn Du I-Ioan ; miniștrii Italiei — dr. Alberto Paveri Fontana, Israelului — Katriel Salmon, Elveției — Emile Bisang, Marii Britanii — James Dalton Murray, Braziliei — Carlos Jacyntho de Barros, Belgiei — Honore Cambier ; însărcinații cu afaceri ad-interim ai Suediei — Olof Landenius, Danemarcei — W. Winther Schmidt, Franței — Jean du Boisberranger, Republicii Arabe Unite — Attia Mahmoud Attia, Greciei — Euripide P. Ker- kinos, Statelor Unite ale Americii J. P. Shaw, Austriei — dr. Franz Irbinger j însărcinatul cu afaceri curente al Turciei — Necml Șomer î precum și atașatul comercial al Ambasadei R. P. Mongole E. Nyama.Ora 11. în aclamațiile puternice și uralele deputaților și invitați- ; lor, sosesc conducătorii partidului și statului.în prezidiu au luat loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe ■ Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Co- liu, Leonte Răutu, Leontin Sălă- jan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Gh. Gaston Marin, Avram Buna- ciu, Grigore Geamănu, Anton
(Continuare în pag. V-a)

în seda maro a Palatului R. P. Romtno.
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Expunerea facptă de ^op^a^uț^G^.
(Urmare din pag. I-a)decît în 1959, în acești 3 ani realizîndu-se un ritm mediu de creștere de 15,7 la sută fată de 13 la sută prevăzut în' Directivele Congresului al III-lea al partidului. (Aplauze puternice). Numai sporul obținut îh această perioadă, în valoare de peste 37 miliarde lei, reprezintă de două ori și jumătate întreaga producție industrială a anului 1948.Realizările cele mai importante s-au obținut în ramurile conducătoare ale industriei, care determină progresul întregii economii ; astfel în perioada 1960—1962, producția siderurgiei și construcțiilor de mașini a crescut cu peste 70 la sută, a industriei chimice cu peste 80 la sută, producția de energie electrică și termică cu 60 la sută ; puterea instalată in centralele electrice numai în acești trei ani este mai mare decît întreaga putere instalată in timpul regimului burghezo-moșieresc.Muncitorii, inginerii și tehnicienii din toate ramurile au cîș- tigat o experiență valoroasă și dispun de capacitatea tehnică și organizatorică necesară pentru a face față cu cinste tuturor sarcinilor de creștere în ritm susținut a producției. Industria constructoare de mașini este în măsură să realizeze mașini, utilaje și instalații perfecționate, cu calități și performanțe corespunzătoare cerințelor tehnicii moderne. Este semnificativ că, în timp ce sub regimul trecut țara noastră importa 95 la sută din utilajul industrial, în prezent întreprinderile constructoare de mașini satisfac peste 70 la sută din nevoile interne, mult sporite din punct de vedere al volumului și complexității, și asigură exportul unor mașini și instalații industriale.Valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării a devenit o trăsătură esențială a dezvoltării industriale. în anii 1980—1962, datorită noilor instalații puse în funcțiune, valoarea produselor petroliere obținute dintr-o tonă de țiței a sporit cu aproape 30 la sută, iar combinatele moderne din industria prelucrării lemnului asigură creșterea cu 50 la sută a valorii produselor finite obținute dintr-un metru cub de masă lemnoasă.în industria bunurilor, de larg consum producția a sporit în prima jumătate a planului șesenal cu aproape 50 la sută, concomitent cu ridicarea continuă a calității produselor și lărgirea sortimentelor.Partidul și guvernul au urmărit îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor de producție, ridicarea economică a regiunilor, raioanelor și orașelor rămase în urmă. întreprinderile industriale din Moldova, de pildă, produc anul acesta mai mult decît întreaga producție a țării din anul 1948.în primăvara acestui an s-a terminat colectivizarea agriculturii, consfințind victoria definitivă a socialismului în Republica Populară Romînă. în tot cursul perioadei de transformare socialistă a agriculturii a avut loc creșterea producției agricole, ceea ce constituie, un succes deosebit al partidului în înfăptuirea procesului de colectivizare.Producția agricolă acoperă în întregime consumul populației în continuă creștere și celelalte nevoi ale economiei naționale.Se înfăptuiesc cu succes sarcinile stabiiite de Congresul al III-lea al partidului în ce privește creșterea efectivelor de animale în gospodăriile agricole de stat și colective. în comparație cu 1938, numărul de bovine la începutul acestui an a fost cu aproape 30 la sută mai maré; numărul de porcine cu 70 la sută, do ovine cu circa 22 la sută, de păsări cu peste 63 la sută.Investițiile statului în agricultură depășesc prevederile Directivelor și ajung în anul acesta la nivelul stabilit pentru anul 1965. în primii trei ani ai șesenalului au fost livrate 33 000 tractoare precum și numeroase alte mașini agricole ; se asigură an de an cantități mai mari de îngrășăminte chimice.Un rol deosebit în sporirea producției îl au gospodăriile agricole de stat, care dețin 14 la sută din suprafața arabilă a țării și s-au dezvoltat ca mari unități agricole socialiste, livrînd fondului central al Statului an de an cantități crescînde de grîu, porumb, carne, lapte și alte produse. Gospodăriile de stat au obținut producții la hectar și randamente în zootehnie superioare celorlalte sectoare, demonstrând superioritatea producției în mari unități socialiste și constituind un exemplu pentru gospodăriile colective.Reorganizarea conducerii agriculturii asigură participarea nemijlocită a celor mai calificate și competente cadre la rezolvarea problemelor concrete ale dezvoltării producției agricole. Această nouă formă de organizare se dovedește, pe zi ce trece, un factor activ în întărirea economică și organizatorică a unităților agricole socialiste.Venitul național a sporit într-un ritm susținut, fiind în acest an de 4,7 ori mai mare decît în 1948. ceea ce a creat resursele pentru creșterea continuă și însemnată a investițiilor și ridicarea sistematică a nivelului de trai al celor ce muncesc. Volumul investițiilor de stat pe anul 1962. care se ridică la 31 miliarde lei, este de peste 8 ori mai mare decît în 1949, primul an de economie planificată. Alocarea unor resurse crescînde pentru dezvoltarea economiei a făcut posibil ca numai în ultimii 3 ani să se pună în funcțiune, în industria republicană, 180 întreprinderi și secții noi. să se dezvolte și să se reutileze un număr însemnat de întreprinderi existente, concomitent cu lărgirea bazei materiale a celorlalte ramuri din economie și extinderea acțiunilor social-culturale.Veniturile salariaților au crescut prin sporirea salariilor muncitorilor și funcționarilor, reducerea impozitelor pe salarii, majorarea pensiilor, introducerea alocației de stat pentru copii, reduceri de prețuri la mărfurile vîndute prin comerț, iar veniturile țărănimii au crescut ca urmare a sporirii producției agricole și a valorificării ei là prețuri stimulatorii îndeosebi pe calea contractărilor cu statul, paralel cu reducerea impozitului agricol. Ridicarea puterii de cumpărare a populației este ilustrată de creșterea volumului mărfurilor vîndute prin comerț cu peste 50 la sută față de 1959, depășind cu 3,6 miliarde de lei nivelul prevăzut în primii trei ani ai șesenalului.în anii de după Congres s-au dat în folosință oamenilor muncii circa 108 mii apartamente, de două ori mai mult decît în cei trei ani precedențăFondurile destinate învățămîntului, culturii, ocrotirii, sănătății, prevederilor și asigurărilor sociale reprezintă în 1962 peste 24 la sută din bugetul statului și sînt cu peste 2 miliarde lei mai mari decît prevederile inițiale pentru acest an.Față de antil 1948. a crescut cu ciica 60 la sută numărul elevilor din școlile de cultură generală, iar numărul studenților s-a dublat.In ultimii trei ani s-au construit pentru învățămîntul de cultură generală peste 11 000 săli de clasă ; s-au înființat noi instituții de învățămînt superior și s-a extins spațiul de școlarizare al celor existente ; s-au construit grupuri sociale studențești cu o capacitate de peste 17 mii locuri, ceea ce depășește prevederile Directivelor Congresului al III-lea al partidului pe întreaga perioadă a șesenalului. S-a introdus gratuitatea completă a manualelor pentru elevii claselor I—VII ; au fost desființate taxele școlare pentru toate formele de învățămînt. Se tipăresc tot mai multe cărți, reviste și ziare ; a crescut față de 1948 de peste 4.5 ori numărul spectatorilor la cinematografe ; radiodifuziunea acoperă întregul teritoriu al țării, se extinde continuu televiziunea. Se lărgește rețeaua de asistență medicală, se creează condiții tot mai bune pentru odihnă și tratament în stațiunile balneo-clima- terice.Ca urmare a dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale se extind relațiile economice cu alte țări : volumul schimburilor comerciale externe a crescut de peste 6,5 ori față de 1948, paralel cu îmbunătățirea continuă a structurii comerțului exterior.Succesele repurtate ele poporul romîn sînt indisolubil legate de colaborarea strînsă cu Uniunea Sovietică și de sprijinul ei frățesc, de într-ajutorarea tovărășească cu celelalte țări socialiste. Hotărîrile ultimei Consfătuiri a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările membre ale C. A.E.R. au adus o nouă și prețioasă contribuție la adîricirea colaborării între țările socialiste. Coordonarea planurilor economice, cooperarea și specializarea în producție pe baza principiilor diviziunii internaționale socialiste a muncii, accelerează dezvoltarea fiecărei țări în parte și a sistemului mondial socialist în ansamblu, grăbesc victoria socialismului în întrecerea economică pașnică cu capitalismul. (Aplauze).îndeplinirea și depășirea, an de an, a prevederilor planurilor, nivelul atins de economia națională în perioada care a trecut de la-instaurarea Republicii demonstrează caracterul profund realist al politicii economice a partidului nostru care îmbină spiritul creator, elanul revoluționar cu studierea temeinică a realității în procesul construcției socialiste.

Tovarăși,în prezent, oamenii muncii de la orașe și sate își îndreaptă eforturile spre realizarea obiectivelor planului de stat pe 1963, al patrulea an al șesenalului, la baza căruia stau orientarea generală, ritmurile și proporțiile fundamentale trasate prin Directivele Congresului al III-lea.Planurile anuale precizează și adîncesc prevederile Directivelor, ținînd seama de elementele noi ivite în economie, de folosirea posibilităților suplimentare care apar pe parcurs pentru valorificarea resurselor și aplicarea unor soluții îmbunătățite, în scopul accelerării ritmului de creștere a producției.Analiza făcută de recenta Plenară a Comitetului Central, precum și dezbaterea în întreprinderi a sarcinilor de producție au 

confirmat că planul de stat pe 1963 corespunde pe deplin posibilităților reale de care dispune economia noastră națională. El se caracterizează prin ritmuri susținute de creștere în toate ramurile și asigură ridicarea pe o treaptă mai înaltă a. potențialului nostru economic și a bunăstării poporului.Pe baza realizărilor obținute pină în prezent și prin valorificarea mai eficientă a resurselor a fost posibil ca în domenii principale ale economiei să se prevadă pentru anul viitor o dezvoltare mai accentuată decît s-a avut în vedere inițial. Față de prevederile planului de șase ani, valoarea producției industriale planificată pentru 1963 este mai mare cu aproape 9 miliarde lei, iar în unele ramuri de bază, cum sînt industria siderurgică, a construcțiilor de mașini, industria lemnului, producția va fi cu un an în avans. Investițiile din fondurile stalului ajung la nivelul prevăzut pentru anu.1 1964, volumul comerțului exterior și a1- transporturilor se apropie de sarcinile stabilite pentru ultimul un al șesenalului.Reflectînd politica neabătută a partidului de dezvoltare continuă a bazei tehnice materiale a socialismului» planul pe 1963 asigură o creștere à producției industriale de peste 12 la sută față de realizările din anul 1962 ; în ramurile producătoare de mijloace de producție, sporul va fi de 13,3 la sută, iar producția bunurilor de consum va fi mai mare cu 10 la sută. Creșteri mai accentuate voi’ cunoaște îndeosebi industria energiei electrice și termice — cu aproape 21 la sută, industria chimică — cu peste 26 la sută, industria materialelor de construcții — cu peste 17 la sută.Partidul pune în fața cadrelor din economie, a specialiștilor și oamenilor de știință, a tuturor oamenilor muncii, ca sarcină primordială, creșterea și mai accentuată a productivității muncii, factor determinant al dezvoltării economiei socialiste și ridicării nivelului de trai al poporului.- în anul viitor productivitatea muncii va trebui să sporească cu 9^3 la sută în industrie și cu peste 7 la sută în construcții.Realizarea acestor sarcini mobilizatoare nu poate l'i obținută clecît prin promovarea sistematică a progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale. Iată de ce partidul nostru pune în centrul politicii economice înzestrarea industriei, agriculturii, construcțiilor, transporturilor, cu utilaj tehnic de cel mai înalt nivel, mecanizarea și automatizarea. îmbunătățirea organizării producției și ridicarea permanentă a calificării cadrelor.Dotarea cu tehnică perfecționată și progresele obținute de in. dustria constructoare de mașini permit ca. pe lingă asigurarea unui ritm mai accelerat de însușire a noilor mașini și utilaje do serie, să se realizeze instalații și linii tehnologice complete prin cooperarea unui număr mare de uzine sn??hii: -3te.îndeplinirea unor asemenea sarcini necesită ridicarea pe o treaptă superioară a proiectării, a organizării muncii uzinelor chemate să realizeze noile produse. Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, ministerele beneficiare, conducerile întreprinderilor constructoare" de mașini trebuie să-și îndrepte toată atenția spre realizarea la cel mai înalt nivel tehnic a noilor mașini și instalații industriale, să concentreze în acest scop cele mai competente cadre de ingineri și tehnicieni, care să rezolve cu pasiune problemele complexe ale însușirii și introducerii în producție a tot ce este mai înaintat în știința și tehnica mondială.Investițiile clin fondurile statului vor crește în anul 1963 cu 12 la sută față de 1962. ajungînd la 34,6 miliarde lei. Fondurile prevăzute sînt concentrate în primul rinei spre marile șantiere : Combinatul Siderurgic de la Galați și extinderea celui de la Hunedoara ; grupul industrial Brăila și cel de la Craiova ; Complexul petro-chimic Brazi, Fabrica de celuloză Călărași, centralele de la Luduș și de pe Argeș, uzinele pentru producția de aluminiu și altele.Pentru realizarea planurilor de investiții, un element important îl constituie îmbunătățirea muncii de proiectare, în primul rînd prin folosirea mai rațională a capacităților’ existente și dezvoltarea în continuare a organizaților de proiectare, dîndu-se o atenție deosebită institutelor ce au în sarcina lor proiectarea instalațiilor complexe.Este necesar să fie continuate eforturile pentru lărgirea și specializarea institutelor de proiectare și trecerea treptata a elaborării unor proiecte de execuție de mai mică amploare în sarcina trusturilor și întreprinderilor de construcții-montaj.Cele mai calificate cadre de ingineri și proiectanți trebuie concentrate în servicii tehnice, constructoare și tehnologice ale întreprinderilor constructoare de mașini, pentru a asigura o concepție tehnică și economică avansată a noilor mașini și utilaje.O preocupare de prim ordin a tuturor ministerelor, a Comitetului de Stat al Planificării și a întreprinderilor în domeniul investițiilor trebuie să fie realizarea parametrilor tehnici, a productivității muncii și prețului de cost prevăzute în proiectele noilor capacități ce intră în funcțiune. Totodată, este necesar ca lucrările de investiții propuse spre aprobare să fie bine fundamentate prin studii adîncite și multilaterale, să se aibă in vedere în mod realist termenele necesare pentru punerea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați.în anul viitor se prevede realizarea unui volum de economii de circa 3,8 miliarde lei, din care aproximativ 60 la suta pe seama folosirii mai raționale a resurselor materiale. Este necesară pentru aceasta o preocupare tot mai calificată în organizarea luptei pentru economii și reducerea cheltuielilor de producție, pentru creșterea rentabilității întreprinderilor.
Tovarăși,în ce privește agricultura, în etapa actuală sporirea în ritm susținut a producției agricole vegetale și animale constituie o condiție principală pentru dezvoltarea întregii economii.In toamna aceasta, întreaga suprafață de griu a fost însămîn- țată cu mijloace mecanizate și în perioade optime ; s-au folosit semințe de mare productivitate ; de asemenea, s-au executat ogoare de toamnă, pe suprafețe mari. în toate regiunile țării, ceea ce creează condiții bune de producție pentru culturile de toamnă și primăvară.Majorarea suprafeței cultivate cu porumb și sporirea producției la această cultură este un obiectiv deosebit de important pentru anii viitori, în primăvara anului 1963 va trebui să se însămînțeze o suprafață de porumb de circa 4 milibane hectare ; cultura porumbului se va extinde în toate zonele favorabile și în special în lunca Dunării, unde pe terenuri neirigate se pot obține producții mari la hectar. în anul viitor va fi scoasă de sub inundații o suprafață de peste 70 mii hectare terenuri fertile, din care jumătate vor fi încă din primăvară însămînțate cu porumb.Partidul nostru a stabilit,un șir de măsuri pentru profilarea treptată a unor gospodării agricole de stat, situate în zonele cele mai favorabile, în mari unități producătoare de porumb, ceea ce constituie o primă etapă în acțiunea de specializare a tuturor gospodăriilor de stat. Eforturi însemnate urmează a fi făcute de gospodăriile de stat, ele avînd sarcina să sporească în primăvara viitoare suprafața cultivată cu porumb pentru boabe la 500 000 hectare.Acțiunea începută în gospodăriile de stat, de creștere a păsărilor în unități specializate de tip industrial, va trebui să fie urmărită cu perseverență.In ce privește legumicultura, experiența dobîndită în regiunea Banat, prin dezvoltarea centrului legumicol din Arad, ne îndreptățește să extindem și în alte regiuni cultura legumelor timpurii, în scopul îmbunătățirii aprovizionării centrelor populate. Pentru anul care urmează, este necesar să se mărească sortimentul de legume, să -se extindă perioada de producție, astfel îneît să obținem legume în tot cursul anului.Colectivizarea agriculturii a creat mari posibilități pentru dezvoltarea viticulturii și pomiculțurii. Prin investiții susținute, statul a creat o importantă bază pentru producția materialului săditor, care trebuie folosită în mod economic pentru plantații de vii și pomi în masiv, în primul rînd în podgoriile și zonele pomicole consacrate. în felul acesta, vom putea obține plantații mari producătoare de marfă, care vor asigura cantități crescînde de fructe și struguri pentru consumul intern și export.în consolidarea economică a gospodăriilor agricole colective, un rol important îl are mărirea efectivului zootehnic și creșterea producției animale. Planul pe 1963 prevede o producție de aproape 1 milion tone carne, peste 30 milioane hl. lapte și 28 mii tone lînă.Statul va sprijini în continuare dezvoltarea agriculturii prin investiții sporite, prin acordarea de credite, prin dezvoltarea construcției de mașini agricole și a industriei de îngrășăminte și insecticide. Agricultura va primi în anul 1963 un număr de peste 10 mit tractoare, 10 mii semănători. 5 500 combine. Cantitățile de îngrășăminte chimice ce se vor livra agriculturii voi’ fi cu 55 la sută mai mari decît în anul 1962.Folosirea mijloacelor tehnice, cu care agricultura noastră este înzestrată în proporții din ce în ce mai mari, și introducerea în producție a rezultatelor cercetărilor științifice necesită cadre calificate și ridicarea nivelului de cunoștințe al întregii țără- nimi. Statul a făcut eforturi însemnate pentru organizarea învățămîntului agricol superior și mediu. In agricultură lucrează azi aproape 20 000 ingineri și cadre cu pregătire superioară și peste 22 000 tehnicieni cu pregătire medie. Partidul și guvernul au elaborat un plan — a cărui realizare a și început — pentru asigurarea în continuare a agriculturii cu numărul necesar de 

cadre calificate. Pînă în 1970 agricultura va primi încă circa 30 mii cadre tehnice agricole cu studii medii, 9 400 cadre cu pregătire agricolă superioară — circa 105 mii mecanici agricoli, circa 3 400 maiștri mecanici, circa 2 400 ingineri mecanici.Pentru ridicarea cunoștințelor agricole au fost introduse în programele de învățămînt ale școlilor medii de cultură generală de la sate discipline din domeniul științelor agricole.In învățămîntul agro-zootehnic de masă au fost cuprinși în această toamnă circa 800 000 țărani colectiviști, ceea ce reprezintă o acțiune de mari proporții. Va trebui să dăm o deosebită atenție bunei organizări a acestei forme de învățămînt, astfel incit să-l aducem la nivelul interesului pe care îl manifestă colectiviștii pentru îmbogățirea cunoștințelor agricole ; la toate cursurile vor trebui să fie predate și dezbătute probleme care interesează pe colectiviști, legate nemijlocit de producția gospodăriilor agricole colective.Introducînd în producție rezultatele cercetărilor științifice și genéralizind metodele avansate, ridicînd gospodăriile rămase în urmă la nivelul organizatoric și de producție al unităților care în condiții asemănătoare dobîndesc rezultate bune, vom putea obține, într-un termen scurt, sporuri însemnate de producție. Realizările de pînă în prezent sînt un îndemn pentru țărănimea colectivistă, pentru specialiștii din agricultură, de a munci și de acum înainte cu avînt și abnegație în scopul creării unui belșug de produse, pe calea ridicării continue a agriculturii noastre socialiste. (Vii aplauze).Creșterea producției industriale, agricole și a celorlalte ramuri ale economiei, mărirea productivității muncii și reducerea prețului de cost vor duce la sporirea venitului național, la continua ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii. Potrivit lîotărîrii din anul trecut a partidului și guvernului. începînd din semestrul II al anului 1961 și în tot cursul anului 1962 s-au aplicat măsurile pentru îmbunătățirea salarizării. Ca urmare, nivelul salariului real va fi în 1933 cu circa 22 la sută mai mare decît in a doua jumătate a anului 1959. Corespunzător sporirii puterii de cumpărare a populației, vînzările de mărfuri prin comerțul socialist vor crește cu peste 9 la sută față de 1962, fiind cu 1,5 miliarde lei mai mari decît prevederile pentru anul 1963 din planul șesenal. Se vor desface mai mult decît în anul acesta : carne și lapte cu 11 la sută, țesături cu 10 la sută, aparate de radio cu 24 la sută, televizoare cu aproape 70 la sută, frigidere cu 90 la sută. în anul 1963 vor fi date în. folosință oamenilor muncii 51 mii apartamente și'se vor aloca-pentru lucrări de gospodărire comunală peste 1 miliard lei.Marea Adunare Națională a dezbătut și aprobat in această sesiune bugetul de stat pe anul 1963. Volumul veniturilor și cheltuielilor statului, ca și structura acestora, reflectă munca pașnică și creatoare a poporului nostru, subliniază caracterul echilibrat și armonios al economiei naționale, stabilitatea monedei noastre.îndeplinirea sarcinilor prevăzute pe 1963 necesită în toate domeniile o muncă perseverentă, stăruitoare, din partea ministerelor, organelor economice centrale, comitetelor executive ale sfaturilor populare, conducerilor întreprinderilor, ale tuturor unităților socialiste. In-aparatul economic și de stat lucrează numeroase cadre cu o temeinică pregătire profesională și cu experiență bogată. Avem toate condițiile să ridicăm în anul viitor pe o treaptă și mai înaltă munca de planificare și conducere a activității economice, să îmbunătățim continuu stilul de muncă, pentru a corespunde într-o măsură si mai mare cerințelor sporite pe care le pune dezvoltarea în ritm susținut a economiei.Organele și organizațiile de partid trebuie să folosească din plin experiența prețioasă acumulată pînă în prezent în mobilizarea și îndrumarea oamenilor muncii,, să concentreze toate forțele spre înfăptuirea sarcinilor prevăzute in planul de stat pe anul 1963.
Tovarăși,întreaga desfășurare a vieții internaționale confirmă pc de-, plin concluziile și aprecierile Declarației Consfătuirii de la Moscova'din noiembrie 1960 cu privire la caracterul epocii noastre, la raportul de forțe între socialism și capitalism, la transformarea socialismului în factorul hotărâtor al dezvoltării societății omenești.Realitatea contemporană se caracterizează prin procesul istoric de creștere a forței și influenței sistemului mondial socialist, de prăbușire a colonialismului, de adîncire a contradicțiilor inerente sistemului capitalist care a intrat într-o nouă etapă a crizei sale generale.Lumea socialismului cuprinde astăzi o treime din populația globului. Uniunea Sovietică înfăptuiește cu succes construcția desfășurată a comunismului ; un șir de țări democrat-populare au inirat în etapa desăvîrșirii construcției socialiste.- Ritmul înalt de dezvoltare a forțelor de producție în țările socialiste asigură sistemului mondial socialist importante succese în întrecerea economică cu capitalismul ; în ultimii cinci ani, ritmul mediu anual de creștere a producției industriale în țările lagărului socialist a. depășit de trei ori pe cel din țările capitaliste. Se apropie tot mai mult timpul cînd socialismul se va situa pe primul loc în producția mondială de bunuri materiale.Pe arena internațională a apărut un nou și important factor —■ marele număr de state independente care au scuturat jugul colonial. Multe din aceste state refuză să participe la blocurile militare imperialiste, adoptă o poziție de neutralitate și acționează pentru pace, pentru dezarmare, .pentru colaborare internațională.Dublul proces istoric — crearea sistemului mondial socialist și destrămarea imperiilor coloniale — a redus considerabil sfera de acțiune a imperialismului.Pentru prima dată în istorie s-a creat posibilitatea ca problemele fundamentale ale vieții internaționale să fie rezolvate într-un mod nou, potrivit intereselor popoarelor. în epoca noastră războiul a încetat să fie o fatalitate inevitabilă. Astăzi, ca niciodată în lume, împotriva războiului luptă forțe uriașe și organizate ; ele sînt mai puternice decît forțele războiului, pot preîntîmpina izbucnirea unei noi conflagrații mondiale și asigura pacea în lume.Schimbările profunde care au avut loc în ultimii ani, strălucitele succese ale poporului romîn în domeniul economiei, culturii, ridicării nivelului de trai, activa manifestare a Republicii Populare Romine în toate problemele fundamentale ale politicii externe au determinat o radicală schimbare a situației și rolului Romîniei în viața internațională, sporirea prestigiului ei pe arena mondială. (Aplauze vii, puternice). Republica Populară Romînă are legături diplomatice, politice și economice cu un număr de peste 80 de țări din toate continentele, își aduce contribuția la activitatea Organizației Națiunilor Unite și în alte organizații și foruri internaționale. Desemnarea Romîniei ca membru în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare constituie o recunoaștere a rolului jucat de țara noastră în promovarea relațiilor de pace și colaborare între popoare.

Asistența, în picioare, aplaudă furtunos.

»«g»»

Piatra unghiulară a întregii activități a Republicii Populare Romîne pe plan internațional este politica de prietenie, alianță și colaborare frățească cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, politica de întărire continuă a unității lagărului socialist, de solidaritate și sprijinire hotărîtă a mișcării de eliberare a popoarelor, de dezvoltare a relațiilor de colaboraœ-çu toate țările, indiferent de sistem politic, pe baza pripripiililv coexistenței pașnice. (Aplauze puternice, îndelungate). T,în politica externă, partidul nostru - și guvernul Republicii Populare Romîne pornesc de la ideea că datoria cea mai imperioasă a statelor socialiste, a mișcării comuniste mondiale, a tuturor celor ce doresc pacea și simt răspundere pentru soarta omenirii, este de a milita cu perseverență pentru triumful colaborării pașnice între toate popoarele, pentru demascarea acțiunilor agresive ale cercurilor imperialiste, pentru lichidarea focarelor de război și înfăptuirea destinderii în relațiile între state.în împrejurările actuale, problema-cheie a vieții internaționale este dezarmarea generală și totală. Numai prin dezarmare se poate pune capăt goanei nebunești a înarmărilor, care duce la acumularea unor stocuri de arme de exterminare în masă, mărind pericolele ce planează deasupra omenirii. Trebuie depuse eforturi perseverente pentru a se ajunge la încetarea experiențelor cu armele atomice și termonucleare, a se împiedica răspîndirea acestor arme, pentru lichidarea bazelor militare de._. pe teritoriile altor state, — căi sigure de însănătoșire a at? O e- ferei internaționale. Interesele consolidării păcii în Europa lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial ț încheierea Tratatului de pace cu Germania și normalizarea, i- această bază, a situației din Berlinul occidental, încheierea unui pact de neagresiune îritre țările participante la Tratatul de la Varșovia și cele ce fac parte din Pactul Atlanticului de Nord și reglementarea relațiilor dintre ele.Din păcate, soluționarea acestor probleme arzătoare întîmpi- nă obstacole din partea cercurilor agresive din Occident, care tergiversează încheierea unui acord de încetare a experiențelor nucleare și soluționarea problemei dezarmării generale și totale, se mențin pe o poziție rigidă în problema germană. Ultimul Consiliu N.A.T.O. de la Paris, ca și întrevederile ulterioare între conducătorii puterilor occidentale, arată că aceste puteri, continuînd goana înarmărilor, se orientează spre răspîndirea armelor nucleare, orientare pe drept cuvint denumită de oamenii lucizi din lumea capitalistă „politica sinuciderii colective”. împotriva acestui curs se ridică cercuri largi ale opiniei publice din Occident, care înțeleg că răspîndirea armelor nu- cleare_ ar crea noi primejdii pentru pace, ar face mai dificilă preîntâmpinarea unui nou război mondial.întreaga desfășurare a evenimentelor internaționale demonstrează necesitatea arzătoare de a milita neobosit, cu toate forțele, pentru a salva popoarele de catastrofa unui război termonuclear.O apreciere realistă a situației internaționale arată că în zilele noastre singura alternativă a războiului termonuclear este coexistența pașnică. Aceasta cere din partea tuturor guvernelor și conducătorilor de state să manifeste un înalt simț de răspundere, chibzuință și stăpînire de sine în abordarea problemelor internaționale, să dea dovadă de răbdare și perseverență pentru a rezolva pe calea tratativelor toate problemele litigioase, în orice parte a lumii, să răspundă cu spirit de înțelegere și înțelepciune năzuinței supreme a popoarelor de a vedea instaurată o pace trainică. Oricît de spinoase ar fi problemele internaționale în litigiu, ele pot și trebuie să fie rezolvate prin soluții pașnice, reciproc acceptabile.Guvernul romîn a sprijinit pe deplin măsurile luate de guvernul sovietic în vederea lichidării crizei în Marea Caraibilor care adusese omenirea la punctul cel mai apropiat de o catastrofă nucleară din întreaga perioadă postbelică, — măsuri prin care a fost salvată pacea lumii, au fost apărate cuceririle revoluționare ale Cubei și independența ei de stat. Guvernul și poporul nostru și-au exprimat solidaritatea cu eroicul popor cuban care, sub conducerea guvernului său revoluționar’, își apără cu curaj libertatea in fața amenințărilor imperialiste. Popoarele așteaptă ca obligațiile asumate de Statele Unite, de a respecta independența și suveranitatea Republicii Cuba, să fie îndeplinite.Ne exprimăm speranța că recentul conflict de frontieră chino- indian va fi soluționat în spirit de înțelegere reciprocă, în interesul prieteniei intre cele două mari popoare și al cauzei păcii in Asia și în lumea întreagă. Considerăm că măsurile luate de guvernul Republicii Populare Chineze, care au avut drept urmare Încetarea focului, creează condiții prielnice pentru tratative în vederea atingerii acestui țel.Partidul și guvernul nostru vor milita și de acum înainte cu toată hotărîrea pentru triumful principiilor coexistenței pașnice în relațiile dintre state, pentru pace și colaborare internațională, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, fără rachete și arme nucleare.Forța țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești stă în unitatea lor indisolubilă. Partidul Muncitoresc Romîn promovează cu perseverență politica de întărire continuă a unității lagărului socialist și a coeziunii mișcării comuniste mondiale, pe baza marxism-leninismului, a internaționalismului socialist, în interesul'cauzei socialismului și al păcii între popoare. (Aplauze puternice).
Tovarăși,La aniversarea a 15 ani de la proclamarea Republicii, oamenii muncii resimt o îndreptățită bucurie și mîndrie pentru mărețele progrese realizate de țara noastră în toate domeniile de activitate.Poporul romîn, liber și stăpîn pe destinele sale, a învins cu bărbăție, sub conducerea partidului, greutățile inerente profundelor transformări revoluționare realizate în această scurtă perioadă istorică și a ridicat țara pe culmile însorite ale socialismului, deschizînd noi și luminoase perspective de prosperitate pentru patria noastră. (Aplauze îndelungi). Credincios atotbiruitoarei învățături marxist-leniniste, mai unit, mai puternic decît oricînd, urmat cu încredere și hotărâre de mase, partidul nostru conduce poporul spre un viitor de fericire și bunăstare. (Aplauze furtunoase).în pragul Anului Nou, al 16-lea an al Republicii, adresez întregului nostru popor urări de noi victorii în lupta pentru avântul continuu al economiei și culturii socialiste, pentru cauza nobilă a socialismului și păcii ! (Aplauze furtunoase).Vă doresc, tovarăși deputați și deputate, să vă bucurați din plin de satisfacția îndatoririlor îndeplinite și vă urez fericii- dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. (Aplauze puter'^eLa mulți ani, dragi tovarăși ! -iTrăiască și înflorească necontenit scumpa noastră patrie; Republica Populară Romînă !Trăiască pacea în lumea întreagă !
(Asistența, în picioare, ovaționează îndelung, răsună urale pu

ternice, minute în fir se scandează „P.M.R.", „R.P.R.”).
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REPUBLICĂ ȘI MONARHIE
In timpul formei monarhice a Stalului nostru, 

venea uneori vorba,în lipsă de subiect, de vreo 
eventuală republică, oamenii politici, ca să nu 
le zicem pe alte nume, discutînd principii la o 
partidă de cărfi : momentul cultural din via[a 
lor.

De vorbit verzi și uscate se vorbea desigur 
mult în penibila muncă de club.

Altă muncă însemna iscălitură și promulgare. 
Obligîndu-și miniștrii să stea la audiente, ca El 
în picioare, sub cuvînt că Dînsul suferă de he
moroizi, primul rege, Carol întiiul, își punea sem
nătura guvernamentală pe decrete și legi, la un 
pupitru înalt pînă la gît. Originala mobilă se 
păstrează și azi în Palat.

Numărul partidelor, iarăși bineînțeles politice, 
trecuse în cele din urmă de 50, iiecare persona
litate iritată de o prea lungă așteptare fără por- 
tofolii, devenind șef cu cite 20—30 de membr: 
în partid. în timpurile de „criză", ei deveneau 
„opinie publică“ protestînd vehement în fața pa 
latului, pentru intimidarea Constituției și subit, 
aproape, republican.

îndată ce nu mai primea zîmbetul tăgăduitor

TUDOR ARGHEZIde putere, șeful, docil pînă în ajun, începea să 
scoată coarnele deocamdată noi ale melcului din 
găoace, făcîndu-se amenințător. Dar tot atît de 
retractil și de gata să dea îndărăt pe cît să se 
și întindă înainte, oratorul simili-republican se 
potolea numaidecît. Cu cîleva sute de mii de lei

TABLETĂ

din caseta Coroanei sau a ministerului de finan 
te, el era rugat să plece, de pildă, la Sorbona și să conferențieze asupra fericirilor legitimității 
instituțiilor monarhiei.

Un ministru al finanțelor, priceput în sforăria 
jocului de marionete, reputat pentru aristocrat! 
cui lui cinism, îi oferea odinioară Suveranei Ma
ria un colier de perle in valoare de milioane lei 
aur, Majestatea Sa l-a acceptat cu amabilitate,
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fără să întrebe cine l-a plătit, șoptind cu gra- 
tiosu-i surîs : mersi.

In ziua de adio, ultimul rege, aflat actualmente 
în serviciul unei fabrici de avioane sau de au
tomobile, el însuși prin adevărată vocație șofer 
eminent, a fost lăsat să ne părăsească, fără ofta
tul nimănui.

Azi, la Lugano, în Tessin, se poate vizita un 
așa-zis muzeu deschis publicului de către fostul 
grădinar al fostului ultim rege, unde sînt expu
se, și admirate, firește, colecții unice luate de 
fostul rege odată cu alte „bunuri regale" aduna
te din sudoarea și sîngele poporului. Intrarea : 2 franci elvețieni de persoană.

Grădinarul, om de înțeles, împarte intrările pe 
din două : Sire, un franc pentru majestatea voas
tră șj un franc pentru mine...

Pentru indicarea contrastului dintre ceea ce a 
lost și ceea ce este în Romînia, nu cred că e ne
voie de abstracții și de teorii.

A 15-a aniversare a Republicii noastre ne gă
sește în plină izbîndă a socialismului și a stăpî- 
nirii țării de către popor, după suferințele lui 
seculare.

PAVEL OȚET 
brigadier fruntaș

«

îmi amintesc cu emoție... 
lată-mă flăcău, pornit 

dinfr-un sat ardelean, dor
nic să învăț o meserie, o- 
prindu-mă într-o zi de 
toamnă pe șantierul de la 
Salva. Trecuse doar un 
an de cînd țara noastră 
era Republică populară 
și comuniștii de pe șan
tier îmi vorbeau de viitor 
avîndu-l parcă în fa(a o- 
chilor : „Țara întreagă va 
fi un șantier, îmi spuneau 
nevoie de constructori“.ei. Califică-fe, va

Le-am ascultat povafa. Am devenit miner. Am 
lucrat la străpungerea cîforva tuneluri. Mai apoi, 
pașii m-au purtat la Bicaz. Am muncit acolo de la 
începutul consfrucjiei și pînă în ziua cînd Bistrița 
a pornit să dea țării energie electrică.

Alături de muncitori vestiți al șantierului hidro
centralei, ca Gavrilă Pașca, Erou al Muncii Socia
liste, Ștefan Ivacioni, Ștefan Cozac, mi-am ridicat 
calificarea și am ajuns șef de brigadă. La cea de-a 
10-a aniversare a Republicii conduceam o brigadă 
fruntașă. Eu, fostul argaf, aveam acum cunoștințe 
pe care le puteam împărtăși atîtor zeci de tineri. 
Am părăsit Bicazul, dar nu voi uita niciodată anii 
aceia. Acolo, la Bicaz, am fost primit în partid șl 
tot acolo am avut cinstea să fiu decorat cu „Ordi
nul Muncii“ clasa I.

lată-mă acum pe un alt mare șantier al socia
lismului, la Hidrocentrala „16 Februarie", care se 
zidește pe Argeș. Conduc o brigadă de mineri, 
înfr-un sector important al șantierului.

Primăvara lui 1962 mi-a adus o 
am fost printre invitații la lucrările 
ordinare a Marii Adunări Nationale.

Anii Republicii au însemnat și 
trepte ale noii vieți.

mare bucuriei 
Sesiunii Extra-

pentru mine

NICOLAE ANDREI 
Erou al Muncii Socialiste, 

președintele G.A.C. din comuna 
Gheorghe Lazăr, regiunea București

Ca atîția alții din sa
tul nostru, în tinerețe 
am simțit amarul vieții 
de argat la moșierul 
Dahe Tomescu.

Am avut fericirea de a 
II părtaș, după puterea și 
priceperea mea, la mari
le prefaceri. Partidul 
Muncitoresc Romîn m-a 
ajutat să deslușesc dru
mul, m-a îndrumat, ca 
membru de partid, să mă 
aflu în primele rînduri 
ale muncii pentru făuri
rea vieții noi în satul 
meu.

în cei 15 ani cîți au trecut de la proclama
rea Republicii, s-a schimbat din temelii în
treaga viață a satului nostru. în locul puzderiei 
de petece de pămînt pe care oamenii le lucrau ca vai de lume scoțînd adeseori te miri ce, 
avem astăzi o gospodărie colectivă puternică. 
Pămîntul îl lucrăm pe suprafețe întinse cu ma

Deschiderea unor expoziții 
Retrospectiva de pictură 

și sculptură

Sîmbătă la amiază, în sala Dalles din 
Capitală, a avut loc deschiderea expo- 
zifiei retrospective de pictură și sculp
tură organizată de Comitetul de Sfat 
pentru Cultură și Arfă și Uniunea Artiș
tilor plastici din R. P. Romînă, cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Romîne.

Expozijia cuprinde unele dintre cele 
mai valoroase lucrări de pictură și 
sculptură realizate în ultimii ani. Sînt 
expuse portrete de oameni ai muncii, 
compoziții cu teme desprinse din ac
tualitate, peisaje.

Desen satiric antimonarhic

La Galeriile de artă din Calea Vic
toriei s-a deschis sîmbătă la amiază ex- 
pozifia de desen satiric antimonarhic a 
graficianului Dumitru Negrea.

„Viața nouă a patriei"

Tn sala „Nicolae Crisfea" din Capi
tală s-a deschis expozijia de fotografii 
intitulată „Viaja nouă a patriei".

Expozijia cuprinde 152 de fotografii 
alb-negru și color prezentate în cadrul 
concursului desfășurat în înfîmpinarea 
zilei de 30 Decembrie.

La Hunedoara

In holul Sfatului popular al regiunii 
Hunedoara s-a deschis o expozifie a 
realizărilor gospodărești, edilitare și so- 
cial-culturale înfăptuite aici în ultimii 15 
ani. (Agerpres)

DIN VIATA MEA
șini moderne, aplicăm metode agrotehnice îna
intate. Obținem recolte tot mai bune, creștem 
animale de rasă. Consătenii mei nu mai sînt fră- 
mîntați, ca în trecut, de grija că mîine nu vor 
avea ce da de mîncare copiilor. Acum princi
pala noastră preocupare este să folosim mai 
gospodărește marile posibilități ce Ie avem, ca 
să sporim producția agricolă. Numai în ultimii 
doi ani, aproape 100 de colectiviști și-au con
struit case noi. In comună s-au construit cămin 
cultural, școală, dispensar, au pătruns electrici
tatea, radioficarea. Analfabeți, bolnavi de pela
gră sau malarie ? Nu mai cunoaștem.

De la înființarea gospodăriei colective, iată-i, 
sînt treisprezece ani, colectiviștii m-au ales pre
ședinte al consiliului de conducere. Partidul și 
statul nostru m-au ajutat necontenit : am deve
nit în anii aceștia tehnician agronom. Alt om a 
făcut din mine învățătura. Văzînd cum înflorește 
viața în satul meu, pot spune că abia acum 
mi-am trăit și-mi trăiesc anii tinereții.

Înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste ce 
mi-a fost acordat mă îmboldește să lupt pentru 
noi succese pe ogorul colectivist.

SZÄSZ ALEXANDRU 
muncitor tâmplar la unitatea a IlI-a 

Fabrica de mobilă 23 August 
din Tg. Mureș

SILVIA POPOVICI 
actriță la Teatrul Național 

„I. L. Caragiale” — București

Bucuriile vieții mele noi 
ca și ale milioanelor de 
muncitori, (ărani și intelec
tuali sînt legate în mod in
separabil de luminoșii ani 
ai Republicii. Fiind unul 
din primii muncitori ai Fa
bricii de mobilă „23 Au
gust“ din Tîrgu-Mureș, 
am luat parte la finisarea 
halelor spațioase ridicate 
in locul făbricufei, cu in
stalații rudimentare, a pa
tronilor „Szekely și Réthy". 
Asemeni fabricii noastre, 
numeroase alle întreprin
deri noi, moderne, s-au ridicat pe meleagurile 
regiunii noastre.

Ajutat de tovarășii mei de muncă, mi-am perfec
ționat cunoștinfele profesionale și am puful deve
ni muncitor fruntaș. Anul acesta am fost răsplătit 
cu „Ordinul Muncii“ clasa a lll-a.

Familia mea trăiește cu fotul altfel decît odini
oară. Stăm într-o locuință confortabilă, în cartierul 
nou „7 Noiembrie", construit în apropierea fabri
cii. Din banii de salariu mi-am cumpărat de-ale 
gospodăriei, sute de cărți etc.

Fusesem crescut de bunicul meu, care era ță
ran sărac. Flămînd, zdrențăros, încăljat cu niște 
sabo)i, am făcut o ucenicie nespus de grea la pa
tron, fiind umilit și batjocorit la fot pasul. Cîte- 
odată îi povestesc fetijei mele, Magdalena, prin 
cîfe am trecut.

Mă simt îndemnat, pentru viitorul înfloritor, să 
dobîndesc succese tot mai mari în muncă.

Deși calendaristic am aproape de două ori anii Republicii, mă simt însă de-o vîrstă cu ea. Celor cincisprezece ani de dinainte le păstrez prea puține amintiri frumoase și prea multe amărăciuni de care nici copilăria mea, ca și a celor mulți, nu a fost lipsită. Republica Populară Romînă a creat pentru toți condițiileadevăratei copilării fericite ; adolescenței i-a hărăzit lumină și avînt ; maturității îi dă posibilități nemărginite de realizare, de afirmare.Ca actriță, m-am bucurat și mă bucur de toate aceste binefaceri. Umilințelor morale și materiale ale vieții actorilor din trecut le-au luat locul azi demnitatea și prețuirea.Urmînd cursurile Institutului de artă teatrală și cinematografică, am avut mijloace excelente de dezvoltare artistică și intelectuală.Cît de mare mi-a fost emoția și mîndria cînd — încă studentă fiind — făceam parte și eu din delegația noastră la festivalul internațional al filmului de la „Karlovy-Vary, mi-e greu s-o spun. Pentru prima dată numele meu stătea scris alături de inițialele patriei mele — R.P.R. Dar și mai tîrziu, la Cannes, la Moscova sau New York, același sentiment mi-a încălzit inima : nu am avut parcă niciodată, ca de acolo, perspectiva marilor transformări din țara noastră.După terminarea institutului am fost repartizată la Teatrul Național din Craiova unde mi s-au încredințat de îndată roluri de mare întindere și răspundere. Posibilitățile largi acordate tineretului reprezintă încă un semn că în țara noastră climatul teatral s-a schimbat, criteriu al selecției fiind munca și talentul. Curînd am putut deveni actriță a Naționalului bucureștean.In ajunul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii, am trăit emoția unei noi premiere. Doresc ca noul rol pe care-1 interpretez în piesa „Cercul de cretă caucazian", a lui Bertolt Brecht, să fie modestul meu dar adus acestui mare eveniment.

MARIETA NICOLAE 
candidat in științe. 

Institutul de fizică atomică

NI SEI neoii spunem: timpul e altul șiStJni se pare firesc; o spunem așa cum oameni privind cerul — din ce în ce mai fără mistete — spun : mîine o să fie frumos, sau mîine o să plouă ; ni se pare firesc și ni se paie imposibil să fie altfel, ca fie- caie an socialist să ne aducă ceva în plus, nu numai în cele ale vieții zilnice ci, mai adînc și ireversibil, pe planul vieții noastre spirituale. Fiecare an socialist ne face depozitarii unor nepieritoare bogății — pe care nici o forță din lume nu le-ar putea smulge omului liber, pentru că ele aparțin ființei sale, tot atît de intim ca respirația, ca mișcarea. Pentru că timpul e altul. Cînd oamenii își iau în mîini propriul lor destin, timpul încetează de a mai li o curgere chinuitoare, cenușie, în care anii se adaugă anilor, în care nădejdi și visuriI și aspirații se sting tăcute și se transmit într-o tragică și obosită repetiție urmașilor și celor care urmează urmașilor, timpul 
în care nu se întîmplă nimic.Nu e vorba numai de ritmul timpului modern, impus de marile cuceriri ale științei : într-o bună parie a lumii, acolo unde există încă relații de exploatare, timpul ucide ; goana lui dărîmă în cale ceea ce e uman în om, îl schilodește, îl stoarce și-l azvîrle din cale, fără milă, în virtutea unei logici absurde, produs al unor relații absurde.Timpul socialist e un timp care creează, un timp al nostru, în care ne simțim stăpînii trecutului, prezentului și viitorului.Sînt 15 ani de cînd Romînia a devenit republică populară...Deseori spunem : se schimbă fața țării și ni se pare firesc : această schimbare e atît de cotidiană, atît de prezentă, încît face parte din noi, ne însoțește pe fiecare drum pe ca- re-1 facem, pe cel mai lipsit de importanță drum, la chioșcul unde ne cumpărăm ziarele, sau în vizita la un cunoscut care locuiește cu două străzi mai încolo.Cetățeanul care revede Bucureș- tiul după o nu prea lungă absență, e pus în situația de turist și de explorator al unor locuri cu desăvîrși- re noi, în care nu numai ochiul e în- cîntat, ci e întărită însăși încrederea în forțele, inteligența și talentul colectivității din care face parte. Cartiere noi, peisaj modern, demn de oamenii zilelor noastre, de exigența și de aspirațiile lor, magazine în care parcă vechiul adagiu horațian „toată lauda celor ce îmbină frumosul cu utilul", capătă o aplicație... comercială ; complexe studențești care te fac să regreți sincer că nu-ți poți reîncepe studiile de la capăt, un oraș tînăr care crește sub ochii noștri cu o rapiditate aproape cinematografică (șantierul, încă un etaj, pașii aerieni ai macaralelor — și curînd luminile prietenoase care se aprind seara, ca niște ochi de aur, siluetele noilor locatari, jocul copiilor).Și „surpriza" aceasta nu e numai a bucureșteanului : la Cluj, la Ploiești, la Galați, la Baia Mare, peisajul urban cunoaște deopotrivă mari înnoiri, încît fiecare drum, cum spuneam, devine o adevărată explorare a bucuriei de-a trăi, prilej de sinceră și profundă mîndrie patriotică.Ni se pare fot atît de depărtată ca preistoria epoca în care cea mai mică schimbare pe harta țării (nu pe harta mare, ci pe precarele hărți tu-
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ristice, în care erau însemnate fîn- tînile și drumeagurile) — era un lucru atît de neobișnuit. Un simplu pod de lemn, un simplu dig de pămînt care să ferească pămînturile oamenilor de inundații, era — cînd era 1 — rezultatul unei serii de promisiuni sforăitoare ale tuturor „aleșilor națiunii", din toate partidele și partiduțele care-și disputau osul pe care Majestatea Sa, „unsul domnului“, îl ținea în mînă în chip de sceptru. (Acum cîtva timp, întîmplă- tor, am văzut o colecție de fotografii făcută de Regina Maria, cea cu suflet do „artistă" și cu trista amintire a Coțofeneștilor, îndată la venirea ei în țară. Nu cred că era numai amabilul' cinism britanic care imortalizează tot ceea ce e mizerie, probabil dintr-un senin complex de superioritate : era și o realitate crudă ; oameni în zdrențe „pitorești“, cu „pitorești" picioare goale, „cu pitorești“ ochi plini de o amarnică amărăciune ; drumuri care păreau simple accidente ale naturii năpădite de noroaie seculare, uneori uscate cînd era secetă... Fotografiile erau făcute la numai știu ce manevre regale în Dobrogea).In Dobrogea unde, la 15 ani de la proclamarea Republicii, valurile veșnice ale mării scaldă unul dintre cele mai frumoase litorale din Europa ; undo frumusețea naturii și frumusețea creației omenești nu a- dăpostesc nici desfrîul îmbuibaților, nici snobismul unei lumi cosmopolite : litoralul nostru ocrotește odihna și setea de frumos a minerului de la Petriia sau a colectivistului din jurul Aradului, sinceri prețuitori.ai frumosului.
/IOh întregă literatură a sintetizat amara experiență a generațiilor care au trecut, ca niște fantome de fum, prin orașele unde nu se întîmplă nimic; orașele în care viața era numai un simulacru uneori strivit sub căldurile ucigătoare și praful verilor, sub povara ploilor putrede ale toamnei sau sub pumnul imens de zăpadă al iernilor. în anii puterii populare, conduși de partid, oamenii au pus pentru totdeauna la muzeu cuvintele „unde nu se întîmplă nimic". Viața fiecăruia din aceste orașe, ca să nu pomenim decît Bacăul amarnicei tristeți bacoviene sau încremenitul Bîrlad, e o întreagă istorie, cuprinzînd în sine, ca o picătură întreaga mare, istoria Republicii populare, O simplă călătorie cu trenul, pentru o treabă oarecare, sau pur și simplu din plăcerea de a călători, devine, cum spuneam, o veritabilă expediție : pentru că acolo unde altă dată ochiul rătăcea absent peste întinderi prăfuite, rareori sfîșiate de modestul braț al fîntînilor sau de ancestrala siluetă a omului aplecat pe cormana plugului într-o trudă venită din veac, ca un blestem, răsar arabescurile de argint ale Oneștilor, acest laborator al unor zilnice minuni moderne. Govora, Bucecea, Năvodarii, sondele Argeșului sau ale Olteniei, alături de atîtea alte noi întreprinderi au apărut fertilizînd locuri care păreau sortite încremenirii.Acolo unde, despărțite de spini, de buruieni și de singurătatea sărăciei se întindeau ogoarele, ca niște batiste puse la uscat, se întinde covo-

RSSCiul nesfîișit al ogoarelor unite. A- colo unde ochiul blazat al bogatului „ieșit la aer“ sau ochiul întunecat de amărăciune al cărturarului apăsat de grija pentru poporul său, vedeau adesea căsuțe cu acoperișuri strîm- be, ca o căciulă de om care s-a îmbătat de necaz, ne-am obișnuit în mod firesc să vedem case mari, a- rătoase, cu geamurile larg deschise spre soare, cu ghiara de oțel a antenei de radio întinsă să agațe din eter bucurie, știință și divertisment. Sînt lucruri care ni se par firești nouă și prietenilor noștri, tuturor celor care știm că ochii comuniștilor ațintiți asupra pereților cenușii ai celulelor sau dre-pt în ochii celor care-i zvîrliseră acolo, vedeau a- 
ceastă hartă a Romîniei de astăzi.Ni se pare firesc să spunem: se schimbă geografia țării ; ni se pare firesc să spunem : au trecut doar 15 ani de cînd Romînia e Republică populară.Ni se pare în ordinea cea mai firească a lucrurilor să gîndim : da, oamenii țării noastre s-au schimbat. E ceva nou în felul lor de-a gîndi, de-a vorbi, de-a se mișca, de-a munci, de-a iubi, de-a-și apăra dreptatea, de-a visa, de-a se supăra și de-a petrece.Oameni al căror orizont, acum cîțiva ani abia, era redus la un gard, o ogradă, un petec de pămînt, cîteva griji printre care una de-a nu răbda de foame împreună cu copiii lor, vorbesc astăzi simplu, firesc (și s-ar mira teribil dacă cineva le-ar atrage atenția cît de lung o scurtul drum pe care l-au parcurs) — în Marea Adunare Națională sau în consfătuiri de producție, despre destinul țării și uneori — în momentele grave ale istoriei — cu aceeași firească liniște interioară despre destinul planetei noastre.Și sînt doar 15 ani de cînd avem republică populară, de cînd democrația socialistă a început să-și arate roadele.Sînt și lucruri însă care, tuturor celor ce muncesc în această Republică, li se par nefirești. De pildă, cu- vîntul rege ; de pildă, fraza „prin grația lui dumnezeu și prin voința națională", frază tot atît de comică prin absurdul ei ca aventurile lui Stan și Bran. De pildă, faptul că un individ, pentru simplul fapt că s-a născut în familia Hohenzoliern și nu în familia Ionescu, să zicem, poate avea drept de viață și de moarte asupra unor oameni născuți ca să fie liberi și să se bucure de viata și de truda mîinilor și a minților lor. Istoria, cu forța ei implacabilă, a pus ordine în toate, „vlăstarul!1 bu- călat și bîlbîit a plecat din istorie ca să-și urmeze destinul firesc, a- cela de-a alimenta cronica scandaloasă a ziarelor de scandal : puterea nu mai aparține claselor care și-au adus un jandarm cu pantalonii peticiți și l-au așezat în vîiful piramidei sociale ca să le păzească, în chip de buldog, privilegiile.S&Ji se pare firesc — și cit e de l^sbine că e așa 1 — că timpul e al nostru, că țara se înnoiește în- tr-un ritm rapid, că oamenii cunosc demnitatea de a fi om, că toate a- cestea sînt scrise simplu și înalt, pe înțelesul tuturor, în întreaga activitate a partidului nostru, din primul moment cînd a chemat pe oamenii muncii la marea luptă de făurire a unei vieți noi.

In anul 1947 m-am în
scris la Institutul poli
tehnic din București, 
bucurîndu-mă de largile 
posibilități de învățătură 
oferite tineretului stu
dios. Absolvind faculta
tea am fost repartizată 
într-un sector de activi
tate lăsat fără sprijin de 
către vechile regimuri — 
cercetarea științifică.

Munca noastră se des
fășoară într-unul din cele 
mal moderne institute de
cercetări din țară — Institutul de fizică atomică. 
Putem face aici cercetări Ia nivelul știin
ței mondiale / ne stă la dispoziție o bază mate
rială bogată. Lucrările științifice pe care le-am 
efectuat în această perioadă, precum și obține
rea titlului de candidat în științe, m-au făcut să 
înțeleg mai bine profunzimea activității de cer
cetare științifică, rolul ei de seamă în dez
voltarea economiei socialiste. Diferitele întîl- 
niri internaționale la care am participat cu 
lucrările noastre mi-au întărit încrederea în 
posibilitățile pe care le avem. Nutresc con
vingerea că folosind din plin condițiile ma
teriale și de documentare asigurate cerce
tătorilor științifici, perseverînd pe linia apro
fundării și legării cercetărilor de practică, acti
vitatea noastră va ii tot mai eficientă.

Iar pentru plinătatea vieții și muncii noastre, 
a generației tinere, mulțumim din inimă parti
dului, orînduiril noastre. Imaginea vă este poate cunoscută : una dintre horele care s-au Încins In Piața Palatului, la procla

marea Republicii. Fotografia a apărut în „Scîntela", acum 15 ani.
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Au trecut cincizeci și șase de ani de cînd, ia 1 martie 1906, începînd sâ apară, revista „Viața Romîneas- că“ afirma că o cultură națională este totdeauna una din fețele culturii universale și aceea prin care creatorul ei, poporul respectiv, își justifică „dreptul la existență distinctă în sinul popoarelor civilizate“. Observînd mai departe „neîndestu- lătoarea noastră contribuție la cultura universală“, revista din Iași își propunea să ajute la înaintarea culturii noastre spre universalitate, ceea ce se putea obține numai prin apropierea ei de sufletul și realitățile naționale.O astfel de îndrumare fusese preconizată cu mai bine de o jumătate de secol înainte de către Mihail Ko- țfălniceanu în programul „Daciei literare“. Ceea ce „Viața Romîneas- că“ aducea nou, în mișcarea de idei a vremii, era înțelegerea faptului că dezvoltarea elementului național al unei culturi contribuie la universalitatea ei, dar mai cu seamă preocuparea de universalitate, aspirația de a introduce creațiile romînești în circuitul culturii mondiale.Explicația acestei aspirații stă în însăși puținătatea ecourilor produse odinioară de cultura romînească peste hotarele ei teritoriale. Dacă ne întrebăm ce anume cunoștea lumea întreagă despre cultura romînilor, în epoca anterioară a apariției „Vieții Romînești“, trebuie să ne mulțumim cu constatări din cale afară de modeste. Desigur, marii scriitori patrioți ai generației de la 1848 făcuseră ceva în această direcție. ‘„Poeziile populare“ ale lui V. Alecsandri treziseră reacțiunea plină de interes a lui Prosper Merimée. Bolintineanu își tradusese poeziile în franțuzește,' dar ale sale „Brises d’Orient“, apărute cu o prefață a lui Philarète Chasles, nu izbutiseră să creeze un adevărat curent de interes pentru literatura romînilor. Inventarul traducerilor făcute în diferite limbi străine din poeziile și narațiunile romînilor era deocamdată foarte redus.Sini începuturi continuate în epoca următoare și completate prin contribuțiile unor savanți din domeniul științelor naturii sau al disciplinelor umanistice, dar, în totalitatea lor, atît de puțin numeroase și atît de puțin integrate în imaginea globală a originalității de cultură a romînilor, încîț preocuparea mărturisită de primii redactori ai „Vieții Romî- neșli“ nu este decît prea explicabilă.Care este situația culturii romînești peste hotare la mai bine de jumătate de secol după împrejurările la care m-am referit și în anii o- rînduirii noastre ? Creșterea prestigiului culturii romînești este una din fețele afirmării mai generale a țării în planul politic, social și economic în ultimul deceniu, și jumătate. Nu voj cita date statistice, pentru a a- răta înmulțirea extraordinară a traducerilor străine din autorii romîni, dincolo de orice așteptare, nici acele relative la contribuția romînilor în manifestările artistice sau științifice ale străinătății. Mulțimea și varietatea acestor date, gruparea lor după regiuni și limbi, numărul deosebit de mare al izvoarelor din care trebuie culese, analiză lor amănunțită și interpretarea lor critică au făcut necesară fundarea unei noi discipline filologice care, sub numele 
de romînistică, își propune strînge- rea și studiul tuturor datelor referitoare la ecoul culturii romînești peste hotare. Un centru de romîniștlcă a si luat ființă la Biblioteca Academiei R. P. Romîne și, de pe acum, un grup de cercetători au început să adune materialele menite să fundeze științific și să arate cu claritate locul de-
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ținut actualmente de cultura romî- nă în cultura universală.Creșterea cantitativă a ecourilor romînești de cultură în mișcarea literară, artistică și științifică internațională implică și o nouă evaluare calitativă a culturii romînești. A trecut timpul cînd această cultură era considerată de alții și se concepea pe sine însăși ca un început de drum, ca o mică cultură provincială, uneori în dependență de modelele ei străine. Astăzi se știe bine că în nordul Dunării și pe cele două versante ale Carpaților există o țară și un popor în permanentă creație culturală, dăruind necontenit lumii noi valori de știință și de artă Nu mai este rar cazul specialiștilor străini care se interesează de rezultatele cercetării și creației colegilor lor romîni, le cere comunicarea contribuțiilor lor sau îi invită la colaborare. In ordinea literară și artistică, renumele mondial al lui Enes- cu, George Georgescu, Jora, Emines cu,' Caragiale, Sadoveanu, Arghezi. Brîncuș, a școlii de pictură romînești din succesiunea lui Grigores- cu, a folclorului literar, muzical și coregrafic romînesc alcătuiesc fapte notorii. Operele scriitorilor, ale artiștilor noștri clasici și contemporani au fost aduse la cunoștința străinătății grație împrejurărilor favorabile create în anii regimului de democrație populară. Amintesc, ca un a- daos al informației, succesul obținut de volumul ..Nouvelles roumaines", apărut de curînd la e- ditorul Pierre Seghers din Paris, și albumul cu frumoase reproduceri în culori după bisericile cu fresce exterioare din Moldova, apărut cu o introducere a acad. G. Oprescu, în marea colecție „L’art mondial“, editat de U.N.E.S.C.O. Se întregește astfel necontenit, în ochii întregii lumi, imaginea de cultură a unui popor cu un temperament șl o fantezie originală, oglindind lumea din unghiul lui și adu- cînd, în producțiile lui dg aTtă, mărturia unui trecut plin de lupte și a unui drum nou de viață în năzuința lui către libertate, și justiție.împreună cu alți multi colegi de la Universitate sau de la Academie am luat parte la mai multe reuniuni științifice internaționale și, de fiecare dată, am avut prilejul să simt, împreună cu toți colegii, că țara noastră a pătruns temeinic în conștiința de cultură a omenirii și că mesajul artiștilor și învă- țaților romîni ajunq.e acum la ținta lui. Forțe științifice, artistice și literare noi, aparținînd qene- rației în curs de afirmare, își a- duc contribuția lor cu răsunet internațional. Reuniuni internaționale, ca de pildă' colocviul de romanistică din 1959, colocviul de balcanologie din vara acestui an, conferințe de medicină, matematică ș. a., organizate în țara noastră cu largă participare internațională, au contribuit, la rîndul lor, la sporirea însemnătății în creștere a culturii romînești de astăzi.Ne găsim într-un moment de netăgăduită afirmare mondială a culturii romînești. Este firească întrebarea despre cauzele care au determinat-o. Cea dintîi cauză este, fără îndoială, intensificarea muncii de cultură în interiorul țării. Pentru că se lucrează mai mult este firească și amplificarea ecoului acestei munci. Creația culturală devenind, în orîn- duirea socialistă, o problemă de stat și bucurîndu-se, ca atare, de întreaga solicitudine a conducerii 

superioare, a obținut, prin numeroasele mijloace puse la dispoziția ei, condițiile unei deosebite înfloriri. Fiindcă se lucrează mai mult, în formele unei organizări mai perfecte, cu rezultate pe măsura tuturor acestor noi condiții, se lucrează și cu mai mult răsunet. Opinia științifică și artistică mondială nu mai poate nesocoti o cultură care se afirmă în zeci și zeci de institute și școli superioare cu periodicele și publicațiile lor de specialitate, în atîtea teatre, studiouri, săli de concert, muzee și biblioteci, în atîtea centre de cultură populară cu nenumăratele lor manifestări. Străinii primesc răsunetul acestei activități și îl constată, după cum dovedesc atîtea mărturii, cînd se regăsesc printre noi. Pătrunderea spre exterior a culturii romînești este un efect al înfloririi ei înăuntru.O cauză foarte importantă a afirmării internaționale recente a culturii noastre stă în căile ei de propagare pe rețeaua legăturilor dintre țările socialiste și a celorlalte țări prietene. Marele număr de acorduri culturale încheiate cu toate a- cestea, convențiile dintre academiile lor, schimburile de experiență, vizitele reciproce și legăturile personale dintre savanții și artiștii a- cestor diferite țări au deschis un larq cîmp de propagare creației romînești. Cînd se va publica „Bibliografia literaturii romîne“, pregătită la Biblioteca Academiei R. P. Romîne, și ajunsă acum aproape de trimiterea la tipar a unuia din volumele ei, se va vedea că numărul cel mai mare de traduceri din autorii romîni s-au făcut în limbile țărilor socialiste. De aci drumul propagării artei și științei romînești se întinde mai departe. Căci ceea ce s-a dovedit interesant, original, și valoros în țările socialiste atrage atenția întregii lumi și se integrează în formula ei generală de cultură. Noutatea pe care o aduc în contextul culturii universale creațiile de cultură ale țării socialiste, ușurința crescîn- dă a comunicațiilor, exigențele metodei moderne în științe, care reclamă îmbogățirea continuă a informației si acumularea rezultatelor obținute în toate punctele lumii, nu mai poate lăsa fără ecou propriile noastre creații, primite și răspîndite mai întîi de țările socialismului.In fine, socialismul, prin desfacerea legăturilor semicoloniale care ne țineau dependenți de capitalismul internațional, a însemnat și o revenire către noi înșine. Au existat desigur, în trecut, numeroși artiști și învățați adînc legați de realitățile țării, mișcați de un patriotism fecund. Nu putem ascunde însă faptul, depășit astăzi, al acelor creatori care își făceau un titlu de glorie din simpla asimilare a unei culturi străine, din împrejurarea, de a putea trece drept reprezentanți ai u- nei școli artistice sau științifice străine. Din fericire, astfel de stări au dispărut astăzi. Continuînd să resimtă ca o necesitate de prim ordin asimilarea întreqii culturi a lumii, artistul și savantul socialist, lucrînd pentru înălțarea poporului lor, încearcă să răspundă în primul rînd nevoilor acestui popor și să găsească soluții pentru problemele lui proprii. Pe această cale, pe calea socialismului, cresc originalitatea culturii naționale și motivele interesului trezit în larqul lumii.Este cea de-a treia, dar nu cea mai puțin importantă, dintre cauzele care explică dezvoltarea culturii romînești și creșterea prestigiului ei peste hotare ; fapt notoriu, caracteristic și îmbucurător al noii faze a civilizației noastre.

Din ce oraș e luată vederea 
asta ? Dacă n-ați fost de curînd 
pe acolo, e greu să vă dațî sea
ma. (Iași, piața Unirii).

Pădure de antene pe acoperișul noului bloc. 
„Prea mulți“ oameni își iau televizor : se simte ne
voia antenelor colective.

„Acum, o să vă arăt niște dlaîi'me, să vedeți 
cito s-au schimbat în țara noastră în anii Republicii 1“. (învățătorul Gh. Berinde, la căminul Bixad- Maramureș).
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Lingă valurile mării, un val de construcții a ridicat pe litoral noi și noi clădiri. (Vedere din Mamaia).

Decorul noului cămin studonțosc din Cluj a de
venit familiar pentru locatarii lui. O ambianță plă
cută, după munca asiduă din sălile de curs.

„E drăguț, mititelul !" O nouă casă de nașteri a 
apărut la Cheile Bicazului.

De multe ori, chiar dacă îți iubești 
meseria, se întîmplă să te simți atras 
de profesia altor oameni : e firesc să 
fie așa, pentru că munca socialistă, con
strucția, creația, dă un conținut pasio
nant ocupațiilor omenești ; viața e in
teresantă. ți-ar plăcea s-o trăiești de 
mai multe ori. Nu de mult, frecînd prin 
Piața palatului și văzînd un ghid care 
însoțea niște turiști, m-am gîndit cît de 
interesantă poate fi existența unui ase
menea ghid. La prima vedere — nimic 
neobișnuit. Ghidul întinde o mînă și 
spune :

— lată Piața Palatului R.P.R. Aici e 
un muzeu, dincolo o sală de spectacole, 
iar în jur, după cum vedeți, niște blocuri 
noi.

Dar ghidul. întinzînd mîna, ar putea 
spune și altceva.

VORBEȘTE UN GHID 
IMAGINAR

Sînt bucureștean și cunosc piața asta 
de cînd mă știu și cea mai mare parte 
a lucrurilor pe care o să vi le poves
tesc le-am văzut cu ochii mei. Calea 
Victoriei avea reputația celei mai lu
xoase artere a Bucureștiului, dar cei 
care nu se mulțumeau să se plimbe 
prin fața vitrinelor știau că și aici, în 
jurul pieței, cînd treceai îndărătul unei 
fațade impozante dădeai de alt specta
col. Dădeai peste scări vechi de lemn, 
peste coridoare întunecoase, peste ca
mere amărîte în care-și scoteau ochii, 
înghesuite, micile croiforese ale marilor 
ateliere de lux, dădeai peste case ca 
aceea din Sf. tonică, în spatele palatu
lui, cu o curte nepavată, cu o prispă ță
rănească lungă și slrîmbă, dădeai peste 
ganguri fixité cu zarafi, cu doamne sin
gure avînd ocupații diferite, comisionari 
bătrînl și tineri băieți de prăvălie ob
sedați de dorința de-a înghiți o bu
cățică din jambonul pe care îl vindeau, 
o lume destul de tristă, pe care n-o 
putea înveseli maimuțica jerpelită de 
lingă pala*, așezată în „acvariumul“ a- 
flat între treptele unui fost pasaj.

Pînă șl palatul celor mai bogați ex
ploatatori ai țării, pînă și palatul era 
mereu neterminat, cu o aripă lipsă, pen
tru că nici măcar în acest simbol al pu
terii regale Hohenzollernii nu se îndu
rau să inves'ească bani, preferînS să-i 
depună 'a băncile din străinătate.

Această lume, piața șl palatul, centrul 
luxos al Bucureștiului, împreună cu cîfe- 
va puncte la munte șl la mare, consti
tuiau totuși oaze în comparație cu să
răcia din jur. înconjurat cu ziduri de 
marmură, uși de bronz turnat, baruri 
îmbrăcate în lemn african și fotolii din 
piele albastră, Carol avea nevoie de 

acest decor fastuos pentru partidele de 
pocher încinse cu Malaxa și alți parte
neri de afaceri, care aveau grijă să 
piardă cît mai mult, știind că au pe a 
cui spinare să-și scoată paguba. Deoa
rece uni’ dintre dumneavoastră, dragi 
turiști, ați venit aci cu copiii, nu vă 
voi descrie lot ce se ascunde îndărătul 
cuvîntului „huzur“, tot ce se petrecea 
între zidur’le acestui palat, ce fel de 
vizitatori și de vizitatoare veneau aci 
și prin ce metode se încheiau contrac
te în paguba statului. Scandaluri și ex- 
crocherii răsunătoare, diferite afaceri 
Skoda, bătăi spectaculoase cu princi
pele Nicolae dădeau o aparență senza
țională vieții pustii din această piață 
unde nimic nu se schimba.

Fluviul col adevărat al existenței 
curgea undeva pe dedesupt, fără să 
răzbească aci decît rar. La o sută de 
metri mai încoace, unde vedeți placa 
asta mare, în piața teatrului, în 1918, au 
fost masacrați muncitorii care demon
strau. Acum vom traversa strada, ne în
toarcem lîngă palat, să vă arăt locul 
unde a fost întemeiat Partidul Comu
nist din Romînia.

— lată — zice ghidul nostru imagi
nar, întinzînd mîna spre o clădire pes
te drum de sediul Comitetului Central 
— iată, pe fațada acestui bloc puteți 
vedea o placă de marmură în amintirea 
acestui eveniment petrecut în 1921. Pe 
atunci însă lupta nu ajunsese să sa 
dea chia* în această piață : ea se mai 
purta undeva prin periferiile Griviței, 
prin văile Jiului șl Prahovei. Dar valu
rile ei se revărsau pînă aici, în piață: 
la 1 Mal 1939, în timp ce dictatorul re
gal aștepta din balcon o manifestație 
de credință din partea „breslelor", pes
te 20 000 de muncitori au pășit în piață 
sfrigînd lozincile antifasciste ale P.C.R.

Dar — spune ghidul — v-am promis 
să vă înfățișez întîmplări ceva mai re
cente, pe care le-am văzut cu ochii mei.

PIAȚA SE CUTREMURĂ

Seisme sociale cu centrul încă în
depărtat au făcut și piața să se cutre
mure. Insă Hohenzollernii și clasele afla
te la spatele lor aveau, între puținele 
și tristele lor talente, și pe acela al 
schimbărilor de costumașe; ba îl ve
deai pe Carol în ridicoli pantaloni scurți 
largi și cu berebasc alb plecat pe-o 
parte, ba în mantie voîvodală, ba înlr-o 
uniformă albastră pe care și-o născocise 
singur. Cînd vechile toalete de operetă 
au fost schimbate cu o cămașă verde, 
Carol și clasele guvernante au schimbat 
totodată, pentru mal mult efect, și Ho- 
henzollernul dinăuntru.

Am văzut cu ochii mei în această pia

ță momentul schimbării de decor, cînd 
niște besmefici cu părul vîlvoi urlau 
fără să știe bine ce vor, încăierîndu-se 
între ei; ca să pătrundeți mai bine fîl- 
cul acestei piețe, ar fi trebuit s-o vedeți 
apoi, dragi turiști, în timpul nopții, vreau 
să spun al războiului fasc’st, cînd sti
cla felinarelor regale era pictată în ul
tima culoare la modă — negrul de ca
muflaj — și cînd luxoasele vitrine din 
jurul acestei piețe purtau pe geamul 
lor benzi de hîrtie lip:fe în cruce, par
că prevestind sfîrșitul unei lumi.

Din păcate, spune ghidul, n-am fost 
prezent în această piață atunci cînd 
lorțele patriotice organizate de partid 
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au arestat căpeteniile fasciste. Am venit 
aici cîfeva ore mai apoi, în noaptea de 
23 spre 24 august. S-au auzit cîfeva îm
pușcături dinspre librăria pe care o ve
deți și unde, învelit înfr-un fel de pa
iantă, se afla un magazin cu cărți hifle- 
riste. Am privit în jur.

Am avut impresia că întreaga piață 
e plină de lumini. De fapt, nu erau a- 
prinse decît vreo două-frei ferestre, la 
Alhenée Palace. Dar păreau zeci și zeci 
de lumini, pentru că — spune ghidul, 
și aici deodată glasul parcă i se tulbu
ră — pentru că aceste cîfeva lumini 
erau multiplicate de lacrimile pe care 
le purtam în ochi.

SE TRAGE DIN PALAT
Mă aflam, zice ghidul, înfr-o coloană 

de sute de mii de oameni, trecusem de 
locul unde fusese proaspăt bombardat 
îeafrui Național, mă aflam chiar aici, în 

piață, oamenii demonstrau pentru un 
guvern democratic, cînd a început să 
plouă cu gloanțe. Se trăgea de acolo 
de sus, din palat, și mai ales din clă
direa Ministerului de Interne al lui Ră- 
descu. Oamenii, în acea zi de 24 fe
bruarie, demonstraseră pașnic. Nu aveau 
arme, dar n'ci să se sperie n-au vrut. 
Numai cî’eva femei cu copii în brațe — 
parcă le văd și acum — s-au repezit 
spre Afhenée și au sărit prin geamul 
frizeriei. însă, totodată, văd și un 
tînăr muncitor cum s-a oprit brusc — 
asta era exact în locul unde vedeți a- 
cum acest uriaș pom de iarnă pentru 
copii — s-a aplecat să culeagă o pan

cartă căzută, a rupt-o cu piciorul făcîn- 
du-și din suportul ei un fel de bîtă și 
a început să strige, rotind bățul dea
supra capului :

— Călăii !
Mai mulți făcuseră același lucru — 

asta cam pe aici, unde vedeți acum 
„orășelul copiilor“ — și, cu bețe, au 
trecut colțul bibliotecii, repezindu-se 
spre minister. Alți cîțiva, îndurerați, 
purtau cu grijă pe brațe, sub ploaia 
de gloanțe, pe primii morți, oameni care 
fuseseră răpuși fără ca măcar să se 
fragă în aer și care muriseră înainte 
de a-și da seama ce se întîmplă. Oa
menii din piață, și mai îndîrjîți, porni
seră să asalteze mitralierele cu bețe, și 
numărul morților s-ar fi ridicat poate 
la sute și mii, de n-ar fi intervenit mai 
mulți manifesianți, comuniști experimen
tali, care au grupat oamenii într-un 
unghi unde erau la adăpost. Convinși 
să nu răspundă la provocare, oamenii, 

mai fîrziu, au plecat de acolo, în gru
puri compacte, manifestînd mai depar
te pe străzile orașului, cerînd un gu
vern democratic.

Reacțiunea, monarhia, își semnaseră 
singure, cu roșu, pe asfaltul acestei 
pieți, grăbirea sfîrșifului. Culoarea asta 
o zăreai pe atunci nu numai pe pava
jul pieței : se afla în jurul prefectu
rilor, pe steaguri și pe pămînt. Sub 
valuri colosale, puterea vechilor clase 
se prăbușea. Oră după oră, cucerea 
teren puterea nouă, democratică, pînă 
cînd, săltat pe creasta valurilor popu
lare, a venit sus, la putere, primul gu
vern democratic al țării. La 6 martie, 

oamenii sărbătoreau guvernul Groza ; 
asta în altă piață, a Unirii, lîngă locul 
unde se țin de obicei sesiunile Mari' 
Adunări Naționale. Ceva mai fîrziu, în
fr-o ultimă zvîrcolire, reacțiunea a ata
cat sediul C.G.M., afla* pe atunci în 
casa pe care o puteți vedea de aici 
din piață; a fost pusă cu botul pe labe, 
iar aniversarea regală — pe care în
cercaseră s-o serbeze cu sînge munci
toresc — a devenit pentru reacționari 
o zi de doliu.

PIAȚA DEVINE A REPUBLICII
La 30 Decembrie 1947 în piață era 

frig, lapovifă, noroi, dar văzînd-o am 
simțit deodată cum piața aceea de 
care se leagă atîtea lucruri unie îmi 
devine dintr-odată nespus de iubită. 
Lucram pe atunci la un ziar — poves
tește ghidul — am fost trimis aici pen
tru reportaj, l-am scris, dar am rămas 

dator ceva, înfr-o explicație pusă la o 
fotografie. Scrisesem : „Piața Palatului 
răsună de bucuria poporului, lată un 
mic colț al unei hore : un muncitor, un 
țăran, un student, o lînără și un func
ționar. Fiecare are altfel de încălțămin
te, dar picioarele futuror saltă deopo
trivă de voios pe pămînful Republicii 
Populare Romîne !” Așa era, dar aș 
vrea să adaog, dragi turiști, că încăl
țămintea pomenită arăta cu totul altfel 
decît cea pe care o poartă oamenii 
care trec acum prin piață. Ca să spun 
fotul, arăta tare rău : dar ce moment ! 
să vezi cum încălțările astea modeste 
pătrund în sfintele încăperi ale palatu
lui ! „Prin ușile larg deschise ale fos
tului Palat Regal — scria într-un mare 
titlu „SCÄNTEIA" de atunci — au intrat 
în ziua de 1 ianuarie 1948 mii de mun
citori, țărani, intelectuali și ostași".

De atunci, acest eveniment neobiș
nuit a devenit obișnuință de toate zi
lele. Mii de astfel de oameni vin aici, 
unde se află acum Consil’ul de Sfat, 
vin să primească decorații pentru mun
ca lor harnică, vin din toate raioanele 
țării — și în fiecare se construiește 
cîte ceva. Chiar și fostul palat regal, 
tot comuniștii l-au construit pînă la ca
păt, după cum vedeți. Peste drum, în 
clădirea asta mare și albă, își are se
diul Comitetul Central al partidului. 
Tot ce veți vedea nou în această țară, 
dragi turiști, e legat într-un fel sau al- 
*ul de planurile care se coordonează la 
acest pașnic stat major.

Să ne întoarcem însă la clădirea pa
latului. Ea a devenit un centru de cul
tură armonios dezvoltat pe temeiul 
tehnicii moderne, împletind tradiția de 
valoare cu noutatea de valoare. La 
cîțiva pași de Ateneul pe care îl ve
deți, s-a înălțat noua sală a palatului 
R. P. Romîne : cele mai populare spec
tacole se desfășoară aci, în fața a pesfe 
3 000 de oameni. Sala, cu arhitectura ei 
care face trecerea de la vechile ele
mente ale palatului la linia modernă a 
noilor blocuri, e un simbol al puterii 
constructive a proiecfanților și munci
torilor noștri, al proporțiilor îndrăznețe 
pe care le dă partidul muncii construc
tive. E drept, cînd a fost consemnată 
victoria definitivă a socialismului, cei 
11 000 de delegați au trebuit să se a- 
dune înfr-o sală și mai mare — un pa
vilion ultramodern, care amintește cum
va decorul unui film de anticipație, pa
vilionul așezat lîngă clădirea Casei 
Scînfeii.

Iertați-mi că, fără să vreau, mă abat 
mereu de la palat. Vin oamenii cu ze
cile de. mii la muzeul amenajat aici, în 
palat, unde tablouri rătăcite și deterio

rate prin podurile regale au fost puse 
în valoare și completate cu altele, în 
galerii de o mare frumusețe. Arhifecții, 
știind că a vorba de un muzeu, s-au 
străduit să construiască sălile într-un 
stil cît mai „neutru" — ca să pună în 
relief exponatele — dar nu știu dacă 
au reușit pe deplin : oricît de frumoase 
ar fi tablourile, o parte din admirație 
ți-o fură acest muzeu atît de frumos e- 
chilibrat, cu poezia lui modernă și sim
plă, cu dozajul lui savant de lumini, 
Zeci de mii de oameni vin aici la con
certele din sala mică a palatului, vin 
la marile sărbători, iar de revelion pa
latul, cu curte tu tot, e inundat de 
neret în costume de carnaval ; .piz. 
străbătută de copiii în vacanță, caro * 
venit să-și inspecteze „orașul".

Vă rog acum, dragi turiști, să trecem 
de cealaltă parte a pieții. Vedeți ? Aici, 
grădina regelui se izola printr-un zid 
gros de casele mărunte pe care le-am 
pomenit la început. Priviți acest ansam
blu de clădiri noi, în care locuiesc 
vreo mie de familii. Ce vi se pare mai 
interesant la ele ? Culoarea ? Nu, nu e 
culoarea. Faptul că, spre deosebire de 
construcțiile întîmplăfoare din trecut, e 
vorba acum de un ansamblu armonios? 
Nu, nu e nici asta. Lucrul poate cel mai 
interesant e următorul : în trecut, pia
ța, cu fot luxul ei aproximativ, era to
tuși o oază de bogăție în raport cu 
restul țării. Acum însă, ansamblul ' 
care îl vedeți nu e un fenomen izol 
Ne vom deplasa și în alte puncle 
Bucureștiului și veți mai vedea multe 
construcții asemănătoare. Iar dacă pro
gramul dvs. e destul de bogat, veți în- 
tîlni multe în întreaga țară.

Toate aceste construcții gafa sau în 
curs nu sînt decît un capitol din pro
gramul vast al desăvîrșirii construcției 
socialiste, program care se referă la 
industrie, agricultură, știință, învăță- 
mînt, cultură și care a fost adoptat la 
al treilea Congres al partidului, în sala 
aceasta mare și modernă a palatului, 
pe care vă invit să o vizităm acum.

Dar vă rog să vă grăbiți — zise ghi
dul — pentru că mai avem de vizitat 
multe alte locuri și, credefi-mă, fiecare 
e lega) de amintiri scumpe și înfăptuiri 
la care ținem, fiecare arată într-un fel 
sau altul drumul pe care l-a străbătui 
țara noastră de cînd este Republică 
Populară.

Așa a vorbit ghidul și mi s-a părul 
din nou că glasul lui era oarecum tul
burat.

SERGIU FĂRCĂȘAN
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aniversari a proclamării R . P. Romme

S C î N T E I A
Descinderea conlcriiiței nișcarii pamiiricaiiealLa Teatrul de Operă și Balet R. P, Romîne a avut loc sîmbătă seara un spe<.-t-n-n| de gală organizat cu l^'ilejui celei de-a 15-a aniversări a Tîrojbimării Republicii Populare Roni în.Au- participat tovarășii Gheorghe .Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăr-is Petre Borilă. Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoicii. Alexandru Drăghlci. Ion Gheorghe Maurer. Alexandru Bîrlărleanu. Dumitrii Colin. Leonte Rău‘u Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dales, Gh. Gaston Marin, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, deputați ai Marii Adunări Naționale. conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, vechi militant! ai mișcării muncitorești, activiști de partid și de stat, generali șiyofițeri superiori, fruntași în mun- din marile întreprinderi ale Ca- -alei. oameni de știință și artă, ziariști rom în i sei străine, față șefii acreditați Romînă.Apariția Gheorghe Gheorghiu-Dej și a celorlalți conducători ai partidului și statului nostru a fost salutată de întreaga asistență cu puternice și îndelungate aplauze.

și corespondenți ai pre- De asemenea au fost de misiunilor diplomatice în Republica Popularăîn sală a tovarășului

Programul spectacolului a cuprins cîntece și dansuri populare din diferite _ regiuni ale țării, cîntece de masă, piese vocale și instrumentale, lucrări ale compozitorilor noștri.De un deosebit succes s-a bucurat fragmentul din opéra „Trandafirii Doftanei“ de Norbert Petri, care evocă momente ale luptei comuniștilor din închisorile burghezo-moșie- rești. Au interpretat colectivul Teatrului Muzical „Gh. Dima" din Brașov și corul Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne — solist artistul emerit David Ohanezian. Emoționantă și plină de entuziasm a fost apariția pe scenă a corului de copii al Radioteleviziunii, majoritatea în vîrstă de 15 ani, care a interpretat cîntecul „De-o vîrstă cu Republica“, de Ion Chirescu, pe versuri de Eugen Jebeleanu. Cu aplauze puternice au fost subliniate : suita de cîntece „Partid biruitor“, interpretate de corurile reunite ale Filarmonicii de Stat „G. Enescu”, Radioteleviziunii și Ansamblurilor „Ciocîrlia“ și Sfatului popular al Capitalei, acompaniate de orchestrele reunite. Studenții de la I.C.E.F, au interpretat tabloul de gimnastică artistică „Avînt tineresc“.Suita de dansuri populare romînești și „Călușarii” interpretate de colectivele de dansuri ale Ansamblului Armatei. „Rapsodia Romînă“, „Ciocîrlia” și Sfatului Popular al Capitalei au adus pe scenă

frumusețea și prospețimea folclorului nostru.Orchestra de muzică populară a Ansamblului folcloric „Rapsodia Romînă“, dirijată de artistul emerit Ionel Budișteanu, a interpretat cu mult succes 0 suită de cîntece populare romînești.La reușita spectacolului și-au adus contribuția artiștii emeriți Teodora Lucaciu și Ion Voicu, poetul Dan Deșliu și baritonul Dan Iordăchescu. Și-au dat concursul corurile Ansamblului U.T.M. și Conservatorului „Ciprian Porumbescu”. Regia spectacolului a aparținut lui Hero Lupescu.în finalul spectacolului, care a reunit pe scenă toate corurile participante, sute de pionieri, purtând buchete de flori și ovaționînd au inundat sala și scena, într-o tinerească manifestare de bucurie. Din mijlocul lor o pionieră a rostit o urare plină de căldură' pentru patria noastră dragă, pentru Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Minute în șir, asistența, în picioare, împreună cu artiștii au ovaționat cu entuziasm pentru conducătorii de partid și de stat prezenți în sală. Corurile reunite, împreună cu sutele de pionieri, au intonat cîntecul „Republică măreață vatră".Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes. (Agerpres)

LEOPOLDVILLE "29 (Agerpres). La 28 decembrie, la Leopoldville s-a deschis a 5-a conferință a reprezentanților forțelor naționale de eliberare și ai organizațiilor dintr-o serie de țări africane grupate în Mișcarea panafricană pentru eliberarea Africii centrale și răsăritene (Pufmeca). Din această organizație fac parte reprezentanți ai statelor independente ca Etiopia,. Somalia, Uganda, Tan- ganica, precum și delegați ai popoarelor care luptă să-și dobândească independența.Deschizând conferința, președinte- le Pafmeca, liderul forțelor naționale de eliberare din Rhodesia de sud, Kenneth Kaunda, a adresat parlici- panților chemarea să întărească unitatea popoarelor Africii. Participanții au întâmpinat cu căldură pe Jomo Kenyata, brav luptător pentru libertatea și independența Kenyei,Delegații au subliniat cu aplauze furtunoase cuvintele primului ministru al Congoului, Adoula, cînd acesta a amintit în cuvîntarea sa numele lui Patrice Lumumba. Avînd în vedere, probabil, componența delegațiilor la conferință, Adoula a fost nevoit să „repete", după cum s-a exprimat chiar el, apelul către prietenii africani de a acorda ajutor goului, apel lansat la timpul Patrice Lumumba.

Corespondenții agențiilor de presă relatează că aceasta „recunoaștere" neașteptată a lui Lumumba a provocat o nedumerire vădită. întrucît este bine cunoscut că autoritățile actuale de la Leopoldville, supunîndu- se ordinelor din afară, fac totul neutru a da uitării numele unor eroi naționali ai Congoului ca Lumumba, Okito, iar Glzenga continuă să fie deținut în mod ilegal.

a

Declarația comună algeriano-ungarăALGER 29 (Agerpres). La Alger fost dată publicității declarația comună a Igeriano-ungară cu privire lavizita delegației, guvernamentale ungaro în Algeria. în declarația semnată de Mohammed Khemlsti. ministrul Afacerilor Externe al Algeriei, și Gyula Kâllai, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P, Ungare, se subliniază necesitatea dc a so instaura o pace trainică prin

lupta hotărîtă împotriva colonialismului. pentru eliberarea popoarelor care se mai află sub dominație străină.După cum transmite agenția France Presse, în declarație se arată că guvernul ungar l-a invitat pe Beii Bella, șeful guvernului algerian, să facă o vizită oficială în R. P. Ungară. Data vizitei va fi anunțată ulterior.

PREISTORIC

seni

matograful decît proiecțiile nemișcate ; ele privesc de două ori mai mult, în timp, un film despre maimuțe decît oricare alt film.
VESTIGII ALE OMULUI

de Consult

cursul explorărilor
de caverne în Uralul de nord, mai 
precis în regiunea superioară a Pe- 
ciorei, în cursul anului 1950—1961, 
geologi și arheologi sovietici au gă
sit nu numai numeroase oseminte 
de animale dar și obiecte din silex 
produse de omul paleolitic. Revista 
„Priroda" scrie că este pentru prima 
oară cînd au fost descoperite într-o 
regiune atit de nordică (dincolo de 
62 grade latitudine nordică) vestigii 
ale omului preistoric.

CĂLĂTORIA CÀRAVELEI „HINA-2"

S-A ÎNCHEIAT

VAL DE FRIG

Caravela . „Nina.2”, replica fidelă vasului cu care Cristofor Columb făcut istorica sa„lumea nouă”, și-a încheiat marți curajoasa expediție. După cum se știe, „Nina-2”, caretoate amănuntele vasul și condițiile tehnice în care a navigat Cristofor Columb, a plecat în septembrie
a a călătorie spre

reproduce în

dintr-un port basc pe același traseu pe care a mers expediția de a- cuip 470 de ani. Timp îndelungat nu s-a știut nimic de soarta vasului și a echipajului de 9 persoane și se credea, la un moment dat, că au pierit într-una din furtunile care au bîntuit în acest timp în Atlantic. Vasul a fost reperat din nou nu de mult de către un avion american și astfel s-a aflat că el îșl continuă temerara călătorie.Echipajul vasului a coborît pe pă- mînt, pentru prima dată în ultimele luni, la San Salvador, puțin înainte de miezul nopții. Toți membrii echipajului sînt sănătoși.
-A

In Sala Palatului R. P, Romine
(Urmare din pag. l-a)Moisescu, Ștefan S. Nicolau, Anton Breitenhofer, Ion Creangă, Constantin Daicoviciu, Isac Martin, Athanase Joja, Roman Moldovan, Mihail Ra- lea, Maria Rosetti, Ludovic Takacs, lacob Teclu, Vasile Vîlcu.Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, deschide ședința solemnă.Primit cu ovații îndelungi, la cu- vîntul tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, prim-secretar al C.C. ai P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne.Urmărită cu deosebită atenție, expunerea cu privire la a 15-a aniversare a proclamării Republicii Populare Romîne a fost subliniată în re-

petate rînduri de aplauzele puternice și îndelungate ale asistenței.în încheierea cuvintării, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a adresat întregului nostru popor în piagul Anului nou, al 16-lea an al Republicii noastre, urări de noi victorii in lupta pentru avîntul continuu al e- conomiei și culturii, pentru cauza nobilă a socialismului și păcii.Deputății și invitații au ovaționat cu însuflețire, îndelung, pentru Partidul Muncitoresc Romîn, pentru Republica Populară Romînă, pentru pace în întreaga lume. Minute în șir răsună uraîe, se scandează R.P.R.Tovarășul Ștefan Voitec închise lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale. (Agerpres)

Sărbătorirea acad.
Vasile Mîrza

în șir ră- P.M.R. șia declarat

ieri, a avut loc în orașele ăe reședință regionale și raionale se
siuni festive ale sfaturilor populare, consacrate sărbătoririi celei de 
a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romine.

Iată cîteva din relatările corespondenților noștri.

BUCUREȘTI. La sesiunea festivă a Sfatului popular al regiunii București, în afară de deputați, au participat numeroși invitați, primi secretari ai comitetelor raionale de partid, conducători ai organizațiilor obștești și din economie, activiști de partid și de stat.Tov. Marin Vasile, vicepreședinte al comitetului executiv al sfatului popular regional, a prezentat un raport cu privire la realizările obținute de oamenii muncii din regiune în cei 15 ani de la proclamarea Republicii, într-o atmosferă de mare entuziasm participanții la sesiune au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliului de Miniștri al R.P.R., în care se arată ho- tărîrea oamenilor muncii din regiune de a munci și pe mai departe pentru continua întărire și înflorire a patriei noastre, pentru desăvîrșirea construcției socialismului în țara noastră.

clamarea Republicii, în regiune au a- părut noi întreprinderi, cum sînt Uzinele textile „Moldova" din Botoșani, Fabrica de zahăr de la Buce- cea, Fabrica de mobilă din Rădăuți, Combinatul pentru industrializarea lemnului și celuloză din Suceava și altele. Față de 1950, producția industrială a regiunii a crescut de a- proape 3 ori. în regiune se produc acum de 2,8 ori mai mult mangan, de 0,9 ori mai multe fire, de 6,7 ori mai multe cărămizi etc.în încheiere, Ansamblul de cînte- ce și dansuri „Ciprian Porumbescu“ al Sfatului popular regional a prezentat un spectacol închinat celei de-a XV-a aniversări a R.P.R.

La Filiala Iași a Academiei R. P. Romîne a avut dință festivă în academicianului ședințele filialeiR. P. Romîne, titularul catedrei de histologie a Institutului de medicină și farmacie din Iași, cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 de ani.Au participat academicieni, membri corespondenți ai Academiei R. P. Romîne. cercetători științifici, cadre didactice de la institutele de învățământ superior din centrul universitar Iași. Au fost, de asemenea, de față reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești.Acad. Iorgu Iordan, din partea prezidiului Academiei R. P. Romîne, și alți oameni de știință au vorbit despre rodnica activitate științifico- didactică, organizatorică și obștească a acad. Vasile Mîrza.Tov. Vasile Potop, secretar al Comitetului regional Iași al P.M.R., a adus salutul comitetului, felicitînd pe sărbătorit pentru activitatea desfășurată pînă în prezent, urîndu-i noi succese în muncă.S-a dat apoi citire scrisorii adresate acad, V. Mîrza de către conducerea Universității „Al. I. Cuza” din Iași.După ce a mulțumit pentru cuvintele ce i s-au adresat, acad. Vasile Mîrza s-a angajat sa muncească și în viitor cu toată capacitatea pentru a-și aduce și pe mai departe contribuția la dezvoltarea științei în R. P. Romînă.

loc sîmbătă o șe- cinstea aniversării- Vasile Mîrza, pre- locale a Academiei

(Agerpres)

preajma celei de-a 
aniversări a revoluției 

cubane

iV-a ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ

în-

SUCEAVA. în sala Ciprian Porumbescu din Suceava a avut loc sesiunea festivă a Sfatului popular regional și a Sfatului popular orășenesc Suceava consacrată celei de-a XV-a aniversări a Republicii. Deputatul Ion I ,,;talogu, secretar 1 comitetului regional de partid, a arătat că în cei 15 ani de la pro-

CLUJ. In fața sutelor de deputați și a numeroșilor invitați — muncitori, colectiviști, oameni de știință, cultură, și artă — a vorbit despre semnificația măreței sărbători tovarășul Ion Beu, secretar al comitetului regional de partid.Participanții la sesiunea festivă comună a Sfatului populai- regional și a Sfatului popular orășenesc Cluj, consacrată celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii, au trimis apoi o telegramă către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn prin care-și manifestă aprobarea și recunoștința față de politica partidului și guvernului nostru.

Numirea ambasadorului
R. P. Pomîne în R. P. BulgariaPrintr-un decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, tovarășul loan Bëldean a fost numit în calitate do ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Republica Populară Bulgaria, în locul tovarășului Marin Mihai, care a primit o altă însărcinare.

Redeschiderea
cinematografului „Patria"

Rezultatele concursului republican 
al tinerilor artiști

loc

între 21 și 28 decembrie s-a desfășurat în Capitală cel de-al IV-lea Concurs republican al tinerilor artiști din teatrele dramatice. în cadrul etapei finale a concursului s-au prezentat 16 spectacole integrale, piese într-un act, numeroase fragmente din spectacole, precurn și artiști individuali. La etapa finală a (concursului au participat 133 de actori, 16 regizori și 6 scenografi din rîndul tinerelor talente.Sîmbătă dimineața a avutfestivitatea de închidere, în cadrul căreia au fost comunicate rezultatele concursului.
Pe locul I s-au clasat : colectivul Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” pentru spectacolul „Proștii sub clar de lună” de T. Mazilu, colectivul Teatrului pentru tineret și copii pentru spectacolul „De n-ar fi iubirile” , de Dorel Dorian și colectivul Teatrului Național „I. L. Caragiale” pentru spectacolul „Cercul de cretă caucazian” de Bertolt Brecht.
Locul II a fost ocupat de Teatrul de stat din Brașov cu spectacolul „Chirița în Iași” de V. Alecsandri și de secția maghiară a Teatrului de stat din Tg. Mureș cu spectacolul „Poveste- din Irkutsk” de A. Arbuzov.
Pe locul III s-au clasat Teatrul de stat din Arad pentru spectacolul „Antigona șl ceilalți' de P. Karvas și Teatrul de stat din Sibiu pentru spectacolul „Prima zi de libertate” de L. Kruczkowski.

La regie locul I a fost ocupat de regizorii Lucian Pintilie, pentru punerea în scenă a spectacolului „Proștii sub clar de lună” și Radu Penciulescu, pentru punerea în scenă a spectacolului „De n-ar fi iubirile” ; locul II — regizorul Lucian Giurchescu, pentru spectacolul „Cercul de cretă caucazian”, iar locul III— regizorii Călin Florian, pentru spectacolul „Prima zi de libertate”, Dinu Cernescu, pentru spectacolul „Mielul turbat“, Ion Simionescu, pentru spectacolul „Chirița în Iași" și Szombati Gille Otto, pentru spectacolul „Febre”. A fost acordată o 
mențiune regizorului Dan Alecsan- drescu pentru spectacolul „Antigona și ceilalți”.

La scenografie s-a clasat pe locul 
II scenograful Dan Nemțeanu, pentru scenografia spectacolului „Cercul de cretă caucazian”, iar pe locul III— Frențiu Sever, pentru scenografia spectacolului „Antigona și ceilalți', și Elena Simirad-Munteanu, pentru scenografia„Chirița în Iași”. A fost 
mențiune scenografului loia, pentru scenografia lului „Cazul studentului

La interpretare, pe locul I s-au clasat actorii Leopoldina Bălănuță, George Constantin, Octavian Cottes- cu, Dumitru Furdui, Silvia Popovici, Tanai Bella, Rodica Tăpălagă.(Agerpres)

Sîmbătă seara s-a redeschis cinematograful „Patria" din Capitală, cu prezentarea în premieră a filmului pentru ecran panoramic, realizat pe peliculă de 70 mm, „Povestea anilor înflăcărați", o producție a cinematografiei sovietice în regia Iuliei Solnțeva, distins la festivalul de anul trecut de la Cannes cu premiul pentru regie și un premiu pentru tehnică pe peliculă de 70 mm.Complet renovat și dotat cu instalații moderne de proiecție și sonorizare stereofonică pe 6 canale, ecran curbat cu concavitatea spre sală, avînd dimensiunile de aproape 20 m lățime și peste 8 m înălțime, cinematograful „Patria, primul de acest fel. din țara noastră, asigură spectatorilor condiții superioare de vizionare a filmelor cu efect de profunzime a imaginii, precum și o deschidere amplă a cîmpului vizual.(Agerpres)
Știri sportive

La 1 ianuarie va avea loc la Berlin 
tradiționalul turneu internațional-fulger 
da handbal cu participarea unor echipe 
din R. P. Polonă, Danemarca, R. P. Ro- 
mînă, R. D. Germană și alte țări. La a- 
cest turneu, țara noastră va fi reprezen
tată de echipa 
București, din < 
ții, Georgescu, : 
L. Popescu.

i selecționată a orașului 
care fac parte, printre al- 
Bulgaru. Tollman, Ionoscu,

spectacolului acordată o Virgil Mi- spectaco- Lotreanu”.
*

în runda a doua a turneului internațio
nal de șah de la Hastings (Anglia) s-a 
încheiat numai o partidă. Jucînd cu al
bele, Hollis (Anglia) a remizat cu Clar
ke (Anglia). Restul partidelor au fost 
întrerupte : Markovici (Iugoslavia)-Litt- 
lewood (Anglia) ; Alexander (Anglia)- 
Kotov (U.R.S.S.) ; Seters (Olanda)-Smîs- 
lov (U.R.S.S.) și Tan (Indonezia)-Gligorici 
(Iugoslavia).

★
într-un meci amical 

rat la Atena, echipa 
Belgrad a terminat la 
Olimpiakos Pireu.

de fotbal desfășu- 
iugoslavă Partizan 
egalitate (1-1) cu

I-IAVANA 29 (Agerpres). — La Havana au început să sosească delegațiile care vor participa la festivitățile consacrate celei de-a 4-a aniversări a revoluției cubane. Sînt așteptați aproximativ 400 de oaspeți din 70 de țări, Delegația reprezentanților vieții publice din Uniunea Sovietică, condusă de P. N. Fedoseev, vicepreședinte al Academiei de Științe a U.R.S.S., este formată din 15 persoane. Din delegație face parte și pilotul cosmonaut Pavel Popovici.
Comunist reaias ca secretar 

a! unui sindicat britanic

LONDRA. Constructorii de mașini 
din Londra de nord au reales pa co
munistul Arthur Spencer ca secretar al 
secției districtuale a Sindicatului unital 
muncitorilor din industria constructoare 
de mașini. Spencer, care se pronunță 
împotriva aderării Angliei la Piața 
comună, a întrunit în acest an mult 
mai multe voturi decît anul trecut și de 
cinci ori mai multe decît celălalt can
didat la acest post.

PARIS 29 (Agerpres). — Pe 
tinse regiuni din Europa occidentală 
s-a abătut un val de frig care pro
voacă pagube. In Franța, prețu
rile la multe produse alimenta
re au crescut, negustorii invocînd 
„greutăți în aprovizionare". In An
glia, ninsoarea care nu încetează de 
cîteva zile a atins la Londra 
strat de 25 cm, îngreunînd mult 
culația. Multe șosele naționale sînt 
acoperite de troiene de zăpadă, 
traficul feroviar a fost grav pertur
bat.

In regiunile. nordice ale Spaniei, 
gerul a compromis recoltele de ci
trice și de legume, iar în partea de 
slid a Peninsulei Iberice sînt sem
nalate în continuare inundații de pe 
urma ploilor torențiale.

Ploi mari au fost semnalate și în 
Grecia, în regiunea Thessalia, unde, 
potrivit cifrelor relatate de agenția 
France Presse, aproximativ 20 000 de 
persoane au rămas fără'adăpost.

„CINEMÂTOGRĂF”
PENTRU MAIMUȚE

un cir-
iar

Specialiștii în psihologie de la universitatea din Chicago au realizat un „cinematograf“ special pentru maimuțe. Cercetările au arătat că maimuțelor le place mai mult cine-

Candy, cîinele 
prinfejei de Croy, 
ia masa în ajun de 
An Nou ia „Ma
xim’s", cel mai ele
gant restaurant pa
rizian. După cum 
menționează revis
ta „Paris Malch“, în 
reportajul consacrat 
acestui „eveniment“, 
patrupedului i s-a 
servit carne triplă și 
șampanie întrucât 
„stomacul său deli
cat nu suportă nimic 
altceva".

In cealaltă foto
grafie, apare o ca
tegorie de oameni 
despre cuce „Paris 
Match“ nu scrie re
portaje: „cloșaizll", 
sub unul din po
durile de peste Se
na, întîmpinînd A- 
nu! Nou în frig și în 
fața unei gamele 
mizere.

Greve ira țanEe capatahilMi
NEW YORK 29 (Agerpres). —• In pre

zent, în porturile S.U.A., începlnd din sta
tul Maine pînă in statul Texas se află inac
tive aproape 100 de cșrgoboturi oceanice. 
Lucrările c/e descărcare și încărcare pe a-

LONDRA 29 (Agerpres). — Guvernul Macmillan este supus unor presiuni crescînde din partea propriului lui partid conservator, ca urmare a „acordului din Bahamas” prin care primul ministru s-a declarat de a- cord cu punctul de vedere american în ce privește renunțarea la livrarea de rachete „Skybolt” și înlocuirea lor cu rachete „Polaris”. După cum relatează agenția U.P.I., pentru ziua 
de 1 ianuarie 1963 a fost convocată 
o întrevedere între un grup de lideri 
parlamentari conservatori și minis
trul de război Thorneycroft, care 
urmează să „dea explicații” cu pri
vire la înțelegerea angio-americană 
în problemele rachetei „Polaris”.Gravitatea crizei din sînul partidului conservator este subliniată de comentariile ziarelor, care relevă că o asemenea conferință convocată 
pentru ziua de Anul Nou este cu 
adevărat fără precedent în Anglia.

ceste nave au încetat complet, ca urmare 
a grevei docherilor care continuă. In por
tul New York, prin care săptămîna trecută 
treceau în fiecare zi cîfe 150 de nave, 
se descarcă în prezent numai 6 nave.

*RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). Greva marinarilor flotei comerciale din Brazilia, care durează de opt zile, îngrijorează profund autoritățile braziliene. Guvernul a declarat din nou această grevă „ilegală" și, pentru a-i pune capăt, a hotărît să ia măsuri suplimentare, pînă la concedierea greviștilor.
*LIMA 29 (Agerpres). — în dimineața zilei de 28 decembrie, medicii și personalul auxiliar din centrele de asistență medicală afiliați la Federația medicală peruviana, au încetat lucrul. Federația a hotărît, de asemenea, încetarea pentru a doua oară, la 29 decembrie, a lucrului pentru a se lua măsuri în vederea declarării unei greve generale pe timp nelimitat în cazul în care guvernul va refuza să lc satisfacă revendicările.
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Cazărmi în loc 
de locuințe în RJr.G.BONN 29 (Agerpres). — După cum reiese din darea de seamă anuală a Ministerului Construcției de Locuințe, dată publicității la Bonn, numă

rul apartamentelor din Germania 
occidentală este cu 750 000 inferior 
minimului necesar. în schimb, în 
1962 s-au cheltuit sute de mii de 
mărci pentru construirea cazărmilor, 
extinderea aerodromurilor și bazelor 
maritime militare ale Bundeswe- 
lirului. Fonduri și mai mari sînt prevăzute pentru aceste scopuri în 1963.

„To Vima" despre situația 
economici din GreciaATENA 29 (Agerpres). — La sfîrșitul anului 1962 Grecia a ajuns la un bilanț trist, anul 1962 fiind primul an al participării țării la Piața comună. Influentul ziar burghez „To Vima" scrie că situația economiei din Grecia se pare a fi mult mai rea decît se presupunea.Micșorarea agricole cu 5—6 la sută, ziarul, demonstrează că țăranul grec a devenit mult mai sărac, că s-a accentuat mai mult inegalitatea părțirea venitului național diferitele clase ale țării.Potrivit dateloi- oficiale, ziarul, în Grecia există 865 000 de șomeri totali și parțiali.„To Vima' arată că faimosul program economic guvernamental pe anii 1960—1964, care prevede creșterea venitului național cu 6 la sută, suferă pe an ce trece eșec după eșec.-

volumului producțieisubliniază
în îm_ întrerelevă

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P. Romîne : Rigoletto — (orele 11); 
Fata cu garoafe — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Lysistrata — (orele
10.30) ; IntîJnire cu dragostea — (orele
19.30) . Filarmonica de stat „George Enes
cu“ (Ateneul R.P. Romîne) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Cristescu — (orele 
11 și orele 20). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : Anna Kare
nina — (orele 10); Siciliana — (orele 15); 
Febre — (orele 19,30). (Sala Studio): Vi
cleniile Iui Scapin — (orele 10); Mașina de 
scris — (orele 15,30); Fiicele — (orele 
19,30). Teatrul „C. I, Nottara” (Sala Ma- 
gheru) : Ziua de naștere a Tereziei — 
(oreie 10): Pygmalion — (orele 15,30) ; 
Steaua polară — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Băieții veseli — (orele 10,30); Scan
daloasa legătură dintre domnul Kettle și 
doamna Moon — (orele 16): Bucătăreasa 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu 1) : Ma- 
mouret — (orele 10); O singură viață — 
(orele 15 și orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sabla nr. 76) : Menajeria de 
sticlă — (orele 10); Tacite, lanke șl Ca- 
dîr — (orele 19,30). Teatrul pentru tine
ret și copii (Sala C. Miile): De n-ar fi 
iubirile — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Salut voios — (orele 10); Nota doi la a- 
ritmetică — (orele 17) ,- O felie de lună — 
(orele 20). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Fata cu pistrui — (orele 10); Bă
iat hun, dar... cu lipsuri — (orele 15); 
Oameni și urnltre — (orele 19,30). Tea
trul evreiesc de stat : O seară de folclor 
muzical evreiesc — (orele 20). Teatrul re
gional București : lașii'n carnaval și 
Millo director — (orele 20). Teatrul sati
ric muzical ,.C. Tănase" (Sala Savoy); 
Vorba revistei — (orele 20). (Sala Vic
toriei) : Ocolul pămlntului în 30 de me
lodii — (orele 11 și orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Orfeu): Un băiețel, o paiața 
și o maimuță și Rochița cu figuri — (o- 
rele 11). (Sala Academiei) : A fugit un 
tren — (orele 11); Micul prinț — (o-
reie 19).

CINEMATOGRAFE : Vizita tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer în India și Birmania — Vi
zita solilor poporului romîn în Indone
zia rulează la cinematografele Magheru 
— bd. Magheru 29 (10,30; 12,30; 16,30), Ti
neretului — cal. victoriei 48 (ic,30; 20,30). 
Omul de lîngă tine : Republica — bd. 
Magheru 2 (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15). 
București — bd. 6 Martie 6 (11,30; 13.45; 
16,30; 18,45; 21). Setea : Magheru — bd.

....... . Tinerii — cine-
..... . _ ---- ..... 1 Mai 322 (9,30;

i

I Magheru 29 (18,30; 20,30).
I mascop : 1 Mai — bd.

■

KW
■ ■ ■

11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gh. Doja — 
cal. Griviței 80 (8,30; 10,45; 13; 15,15; 17.30; 
19,45; 22), 23 August — bd. Dimitrov 113 
(11,30; 14,- 16,30; 10; 21.30), G. Coșbuc — 
piața G. Coșbuc 1 (10,15; 12,30, 14,45; 17.30; 
19,45; 22). Cînd copacii erau marl : I. C. 
Frimu — bd. 6 Martie 16 (10; 12; 14; 1G,15; 
13,30; 21), Volga — șos. Ilie Pintilie 61 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Libertății — str.
11 Iunie 75 (10; 12; 16; 13; 20). Miracolul 
lupilor — cinemascop rulează la cine
matografele Elena Pavel — bd. 6 Martie 
14 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Popular
— str. Mătăsari 31 (10,30; 13; 15,30; 18; 
20,30). Circul : Tineretului — cal. Victo
riei 48 (10,30; 12,30). Regăsirea : Tinere
tului — cal. Victoriei 43 (14,30-. 16,30), 8 
Martie — str. Buzești 9—11 (15; 17; 19; 21), 
Miorița — ca!. Moșilor 127 (10; 12; 16,30; 
■18; 20,30). Președintele — centru înaintaș: 
Victoria — bd. 6 Martie 7 (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 13,30; 20,30), Alex. Sahia — cal. Vă
cărești 21 (10; 12; 15; 17; 19; 21), Floreasca
— str. I. S. Bach 2 (16; 18,15; 20,30). Moa
ra diavolului : Lumina — bd. 6 Martie
12 (rulează în continuare de là orele ■ 
9,30 pînă la orele 13,45, după-amiază 16; 
18,30; 20,45), înfrățirea între popoare — 
bd. Bucureștii-Noi (10.30; 16; 18; 20), Lu
ceafărul — cal. Rahovéi 118 (15; 17; 19; 21). 
Străzile au amintiri ; Central — bd. 6 
Martie 2 (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). Magistratul : 13 Septembrie — str. 
Doamnei 9 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), G. Ba- 
covia — șos. Giurgiului 3 (11,30; 15; 17; 
19; 21), 30 Decembrie — cal. Ferentari 86 
(12; 15; 17; 19; 21). Program de filme do
cumentare rulează la cinematograful 
Timpuri Noi — bd. 6 Martie 18 (in con
tinuare de Ia orele 10 pînă la orele 21). 
O viață rulează la cinematograful Maxim 
Gorki — 13 Decembrie 5—7 (10; 12,15; 16: 
18,15; 20,30). Permisie pe țărm : Cultural
— cal. Griviței 196 (10,30; 16; 18,15; 20,15). 
Povestiri vesele : 8 Mai — str. Lizeanu 19 
(15,30; 18; 20,15), Alex. Popov — cal. Gri
viței 137 (rulează în continuare de la o- 
rele 9,30 pînă la orele 21 — și filme do
cumentare). Ultima bătăile : Grivița — 
piața Ilie Pintilie 2 (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
16 Februarie — bd. 30 Decembrie 89 (16: 
18; 20). Oameni și fiare — ambele serii
— rulează : Ia cinematograful C-tirț Da
vid — șos. Crîngași 42 (16; 19,30). Hamlet 
rulează la cinematografele V. Roaită — 
bd. 1 Mal 57 (9; 12; 15; 18; 21), Arta — 
cal. Călărași 153 (14; 17; 20). Perle negre: 
Unirea — bd. 1 Mai 143 (11; 16; 18; 20). 
Șoferii iadului : Flacăra — cal. Dudești 
22 (12; 16; 18,15; 20,30). Celebrul 702 ru
lează la cinematograful T. Vladimirescu
— cal. Dudești 97 (15; 17; 19; 20,45). Spio
naj contra spionaj rulează la cinema-

tograful T. Vladimirescu — cal. Dudești 
97 (11). Alarmă pe insulă : Munca — șos. 
Mthai Bravu 221 (12; 16; 18,15; 20,30). Pro
fesiunea doamnei Warren : Moșilor — cal. 
Moșilor 221 (11; 15; 18; 20). Crimă fără
pedeapsă rulează la cinematografele 
Donca Simo — str. Avrig 1 (16; 18,13: 
20,30), Ilie Pintilie — șos. Colentlha 84 
(16; 18; 20). Cînd comedia era rege — 
Vîrstă de aur a comediei rulează la 
cinematograful Olga Bancie — cal. 13 
Septembrie 196 (15; 18; 20,45). Pompierul 
atomic rulează la cinematograful Aure) 
Vlaicu — șos. Cotroccni 9 (11; 13; 15: 17; 19; 
21). Contele de Monte Crlsto — cinema
scop (ambele serii) : B. Delavrancea — 
bd. Libertății 70—72 (11; 16; t’0). Mongolii: 
Drumul Serii — str. Drumul Serii 30 
(15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE ; Orele 8,50 - Gimnasti
ca dc înviorare la domiciliu. 9.00 — Emi
siunea pentru copii și tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siune pentru sate. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,15 — Anul internațional 1962 
în imagini. 20,00 — Filmul artistic 
„Setea“ — o producție a Studioului cine
matografic „București", film distins cu 
Medalia de argint ia Festivalul interna
țional ai filmului de la Moscova — 1960. 
21,50 — Muzică ușoară instrumentală. 
Cîntă o formație coxidută de Jean Io- 
nescu. In încheiere : . Buletin de știri.

CUM E VREMEA
în țară : vremea s-a menținut 

I'__ . a fost va-
scmualat ceață,

Ieri
reee exceptînd Banatul. Cerul a 
riabil. Dimineața s-a s__
care local a fost mai persistentă. VîntuJ 

. a suflat slab cu intensificări izolate în 
Banat. Temperatura la orele 14 a înre
gistrat Valori cuprinse între plus 5 grade 
la Oravița și minus 17 grade la Dorohol. 
In București ; vremea s-a menținut rece 
cu cerul mal mult acoperit șl ceață. Vin- 
tui a suflat slab. Temperatura maximă 
a fost de minus 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 c-e- 
cembrlo 1962 șl 1, 2 ianuarie 1963. In țară : 
vreme în general umedă cu cerul varia
bil mai mult acoperit. Vor cădea ninsori 
locale mai frecvente în vestul țării. Vint 
potrivit. Temperatura în creștere ușoa
ră. Minimele vor fi cuprinse între minus 
3 grade și minus 13 grade Iar maximele 
intre minus 7 grade și plus 3 grade. Lo
cal ceață si condiții favorabile depunerii 
poleiului. In București : vreme umedă șl 
rece cu cerul mai mult noros. ninsori 
temporare, vînt moderat și temperatul;, 
in creștere.
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Manifestări consacrate celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării 0. P. RomineVARȘOVIA 29 — Corespondentul Agerpres transmite :Cu prilejul sărbătoririi a 15 ani de la proclamarea Republicii Populare Romîne, Gh. Diaconescu, ambasadorul R. P. Romîne la Varșovia, a oferit o recepție în saloanele ambasadei.Au fost de față : Ștefan Jediychow- ski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președinte al Comisiei de stat a planificării de pe lîngă Consiliul de Miniștri, Adam Rapacki, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor externe, Oskar Lange, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Jan Karol Wende, vi- cemareșal al Seimului. Witold Trampczynski, ministrul comerțului exterior, Z. Ostrowski, ministrul industriei grele, Tadeusz Gede. prim- vicepreședinte al Comisiei de Stat a planificării, Henryk Golanski, ministrul învățămîntului superior, ©a- meni de știință, cultură și artă, reprezentanți ai organizațiilor obștești, membri ai corpului diplomatic acreditați la Varșovia, ofițeri superiori, atașați militari, ziariști.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.*PRAGA 29 — Corespondentul A- gerpres transmite :Cu prilejul, celei de-a 15-a aniversări a proclamării R. P. Romîne, prof. Gh. Nițescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P.

In sprijinii! păcii și dezarmării

Nici un fel de experiențe de ia 1 ianuarie !
Intr-un comentariu publicat în ziarul 

,,Pravda", comentatorul agenfiei A.P.N., 
A. Popov, analizează stadiul în care 
se află in prezent tratativele cu privire 
la încetarea experiențelor nucleare. Toți 
sînt de acord, scrie el, că mijloacele 
naționale de detectare sînt suficiente 
pentru identificarea exploziilor nucleare 
in atmosferă, sub apă și în Cosmos. In 
ce privește cele subterane, U.R.S.S. s-a 
declarat de acord cu instalarea a 2—3 
stafii seismice automate, așa-zisele „cutii 
negre", pe teritoriile Statelor care au 
arma nucleară, iar instalarea „cutiilor“ 
să se facă eventual cu participarea, dacă 
va fi nevoie, a unui personal interna
țional.

„Dar ce spun puterile occidentale ? — 
tnlreabă A, Popov. Sînt ele oare mulțu
mite de această propunere a noastră de 
compromis ? Ele continuă să se agafe 
de problemele vechi.

Puterile occidentale afirmă acum că 
dacă acordul cu privire la încetarea ex
periențelor nu se va încheia pînă la 1 
ianuarie, ele nu se vor considera datoa
re să îndeplinească hotărîrea Adunării 

»Generale. De altfel, hotărîrea nu permite 
nici o tălmăcire cu dublu sens. Hotărîrea 

Romîne în R. S. Cehoslovacă, a oferit un cocteil în clădirea Ambasadei de la Praga.Au participat Zdenek Fierlinger, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia și președinte al Adunării Naționale, Văclav Slavik, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, V. Lastovicka, șeful secției internaționale a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Văclav David, ministrul afacerilor externe, J. Plojhar, ministrul sănătății, A. Neuman, ministrul justiției, Bohumir Lomsky, ministrul apărării naționale, Lubomir Strougal, ministrul afacerilor interne, Frantisek Kahuda, ministru] învățămîntului și culturii, Frantisek Zupka, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai diferitelor ministere, a numeroase organizații de masă și instituții culturale oameni de cultură și artă, ziariști.Cocteilul s-a desfășurat într-o at mosferă cordială și prietenească.*■SOFIA 29 (Agerpres). — La 28 decembrie însărcinatul cu afaceri ad interim al Republicii Populare Romîne la Sofia, S. Leru, a oferit în saloanele ambasadei un cocteil în cinstea celei de-a 15-a aniversări a proclamării R. P. Romîne.Au participat Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe, Dobri Djurov, ministrul apărării naționale, Dimo Di- cev, șeful secției de politică externă

celei de-a XVII-a sesiuni a Adunării Ge
nerale O.N.U. cu privire la încetarea tu
turor experiențelor nucleare nu mai tir- 
ziu de 1 ianuarie 1963 trebuie îndeplini
tă indiferent dacă pînă la această dată 
s-a ajuns la un acord sau nu. In felul a- j 
cesta înțeleg această hotărire și țările 
neutre. La lei înțeleg această hotărire a 
Adunării Generale și Uniunea Sovietică 
și alte jări sociaiiste.

Uniunea Sovietică a și declarat că ea 
ar putea să înceteze experiențele nuclea
re de la 1 ianuarie, bineînțeles dacă și 
alte puteri nucleare vor înceta, de aseme
nea, experiențele.

Cînd Adunarea Generală a chemat 
toate puterile nucleare să înceteze expe
riențele începind cu 1 ianuarie, popu
lația planetei noastre a căpătat speranțe. 
Omenirea speră să primească de Anul 
Nou un frumos cadou — să înceteze ex
periențele nucleare și să dispară pentru 
totdeauna această primejdie pentru sănă
tatea oamenilor. Vor înșela oare această 
speranță puterile occidentale ? Ori va 
triumfa rațiunea și în noul an nu vor li 
nici un fel de experiențe nucleare 1 lată 
care-i problema pentru rezolvarea căreia 
rămîne fot mai puțin timp''. 

și relații internaționale a C.C. al P.C.B., Ivan Budinov, ministrul Comerțului exterior, Țola Dragoiceva, președinta Comitetului pentru.prietenie și relații culturale cu străinătatea, reprezentanți ai altor instituții centrala, academicieni, oameni de artă și cultură, reprezentanți ai presei centrale și ai radioteleviziuriii bulgare.Au participat șefi și membri ai mor misiuni diplomatice acreditați a Sofia.
kBELGRAD 29 (Agerpres). — La 28 decembrie, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Romîne la Belgrad, Vasile Șandru, a oferit un cocteil în cinstea celei de-a 15-a a- niversări a proclamării Republicii Populare Romîne.Au fost prezenți Pavle Gregorici, vicepreședinte al Scupșcinei Populare Federative a R.P.F.I., Velimir Stoji- nici, membru al Vecei Executive Federative, Punisa Porovici, secretar al Comisiei pentru Afacerile Externe a Scupșcinei Populare Federative. Dusan Kveder, secretar de stat adjunct al Afacerilor Exlerne, și alte personalități ale vieții politice iugoslave, generali și ofițeri superiori ai armatei populare iugoslave, oameni de cultură și artă, ziariști.Au participat, de asemenea, șefi ai oficiilor diplomatice acreditați la Belgrad și corespondenți ai presei străine.

Pledoarie pentru 
coexistența pașnicaPARIS 29 (Agerpres). — La Paris a fost editată cartea „Ce a provocat conflictul dintre Occident și Uniunea Sovietică?“ al cărei autor, profesorul Bernard Lavergne, se pronunță în sprijinul politicii coexistenței pașnice, în apărarea cauzei păcii.Autorul arată, prin numeroase e- xemple că „Uniunea Sovietică are 

merite incomparabile față de omenire, 
și nimeni nu-i va putea nega acest 
lucru. Uniunea Sovietică a fost pri
mul stat care a dorit cu adevărat 
dezarmarea și concilierea între po
poare".Bernard Lavergne citează numeroase documente atestînd primejdia reală pe care o constituie militarismul vest-german reînviat.Ziarul „L’Humanité” dă o înaltă apreciere acestei cărți. „Bernard Lavergne, scrie ziarul, nu este marxist". Totuși cartea sa este o ple
doarie înflăcărată în apărarea 
coexistenței pașnice — singura posi
bilitate de a evita o catastrofă nur 
cleară. In acest sens, scrie ziarul, ea constituie o lucrare utilă.

S C î N T E I A
IN U.R.S.S.

Prima legătură, radio 

cu Venus

MOSCOVA. In 1962, în U.R.S.S. 
au fost efectuate observări de radio- 
locație asupra planetelor Mercur și 
Venus. Radiolocația planetei Mercur 
a reușit să fie efectuată pentru prima 
dată in lume. La 19 și 24 noiembrie, 
oamenii de știință sovietici au reușit, 
pentru prima dată în istoria omenirii, 
să stabilească legătura radio prin pla
neta Venus. Cuvîntul „Pace“, emis în 
ziua de 19 noiembrie de pe Pămînt 
prin codul telegrafic, a ajuns în pla
neta Venus, s-a repercutat de pe a- 
ceastă planetă și, străbătînd distanța 
totală de 81 745 000 km, după 4 mi
nute, 32 secunde și 7 zecimi de se
cundă, a fost recepționat din nou pe 
Pămînt. Prin aceeași metodă 'au fost 
emise pe planeta Venus cuvintele 
„Lenin", „U.R.S.S.“.

Date obținute 
de pe „Mariner 2“

NEW YORK. Oamenii de știință americani de la Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic au anunțat că, potrivit datelor primite de pe bordul navei cosmice americane „Mariner-2”, planeta Venus se rotește în jurul axei sale mult mai încet decît Pămîntul și nu are un cîmp magnetic cît de cît important. Oamenii de știință . emit, de asemenea, presupunerea că în jurul planetei Venus nu există centuri de radiații, caracteristice Pămîntului.
Agravarea situaȘiei m Katațiraga

Lupte între unitățile O.N.U.ELISABETHVILLE 29 (Agerpres). Situația din Katanga s-a agravat considerabil în ultimele două zile. Joi au reînceput ciocnirile dintre trupele de mercenari katanghezi și trupele O.N.U., ciocniri care au luat treptat amploare.încă de joi au început tratative între reprezentanți âi autorităților Ö.N.U. și ai lui Chombe în vederea încheierii unui acord de încetare a focului. Chombe a refuzat însă să semneze un asemenea acord, Forțele O.N.U. au început vineri dimineață ridicarea barajelor rutiere instalate de secesioniști pe principalele șosele din jurul Elisabethville-ului. întîm- pinînd împotrivirea jandarmeriei katangheze, forțele O.N.U. au lansat o operațiune de curățire care a culminat prin ocuparea cartierului general al jandarmeriei katangheze din Ke- ravia, în apropiere de Elisabethville. Asemenea operațiuni se desfășoară și în alte regiuni ale Katangăi. 
Lupte violente se duc în special pe 
șoseaua Elîsabethville-Jadotville și 
în împrejurimile uzinelor societății 
„Union Minière”. Liniile electrice și 
conductele de apă sînt întrerupte. 
Legăturile telegrafice regulate cu 
străinătatea sînt de asemenea între
rupte.în noaptea de vineri spre sîmbătă un purtător de cuvînt al O.N.U. a

wwtiü.'j crnaa aznrc

RIO DE JANEIRO. Ministerul Aface
rilor Externe al Braziliei a creat, după 
cum anunță agenjia Prensa Latina, „un 
organism a cărui sarcină este coordo
narea comerțului cu făriîe socialiste”.

SANAA. Postul de radio Sanaa a 
anunțat că forjele militare ale Repu
blicii Arabe Yemen au eliberat în cursul 
acestei săptămîni orașul Harib, din a- 
propierea graniței cu Federația Arabiei 
de sud, aflată sub dominația colonia
liștilor englezi. Orașul era ocupat de 
trupele monarhiste sprijinite de aufori- 
făfile britanice din teritoriul învecinat.

WASHINGTON. într-un comunicat al agenției naționale pentru aeronautică și cercetarea spațiului Cosmic a S.U.A. se arată că încercările tehnicienilor de a intra în legătură cu satelitul „Relay” lansat la 13 decembrie au eșuat. Bateriile și sistemul electronic al satelitului funcționează foarte slab.
DAKAR. Agenția France Presse anunță că fostul prim-ministru al Senegalului, Mamadou Dia, împreună cu cei patru miniștri din fostul său cabinet, arestați recent și menținuți sub supraveghere începînd de la 18 decembrie în insula Dakar, au fost transferați pe calea aerului Ia 29 decembrie Ia Bakel, localitate situată în partea răsăriteană a Senegalului, în imediata apropiere ' de Mauritania și Mali.
NEW YORK. Patru profesori de la universitatea Columbia au început să strîngă semnături pe o petiție în care se cere lichidarea faimoasei comisii a Camerei reprezentanților a

și mercenarii lui Chombeprecizat că.operațiunile de degajare a șoselelor continuă „cu scopul de a garanta deplina libertate de mișcare a trupelor O.N.U. și restabilirea or- dinei".
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ELISABETHVILLE 29 (Agerpres). — în 
cursul după-amiezii de vineri, la Elisa
bethville au continuat ciocnirile între 
trupele O.N.U. și mercenarii kalanghezi. 
După cum reiese din relatările cores
pondenților de presă, trupele O.N.U. 
defin controlul asupra întregului oraș. 
Cu toate acestea, jandarmeria katan- 
gheză nu a încetat focul. Trupele 
O.N.U. au ocupat postul de radio ka- 
tanghez, clădirile poștei, telefoanelor șl 
gara.

Agenjia U.P.I. anunjă că avioane a- 
parținînd trupelor O.N.U. au atacat cea 
mai importantă bază aeriană kafan- 
gheză de la Koiwezi, dislrugînd mai 
multe avioane katangheze, precum și 
hangarele de pe aerodrom. Forjele 
O.N.U. au ocupat, de asemenea, pala
tul prezidenjial al lui Chombe. Purtă
torul de cuvînt al forțelor O.N.U. la 
Leopoldville a anunțat că Moise 
Chombe ar fi părăsit Eiisabefhville-ul. 
Cu atît mai misterioasă apa:e dispariția 
lui Chombe din palat, cu cît în dimi
neața zilei de 29 decembrie se afirma 
că un reprezentant al O.N.U. a avut mai 
multe întrevederi cu Chombe în pala
tul încercuit de trupele O.N.U.

S.U.A. pentru cercetarea activității antiamericane. Inițiatorii acestei campanii — profesorii N. Barger, W. Goode, R. Dodson și L. Motz — au declarat că vor trimite această petiție congresmenilor din partea statului New York, cerîndu-le să voteze pentru lichidarea comisiei.
TAȘKENT. La 28 decembrie a avut loc la Tașkent prima ședință a Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru Asia centrală. Biroul a examinat problemele privitoare la măsurile pentru îmbunătățirea conducerii de către partid a dezvoltării economiei naționale a republicilor Asiei Centrale și la mersul reorganizării structurii aparatului organelor de partid în baza hotărîrilor Plenarei din noiembrie a C.C. al P.C.U.S. La ședință a participat Frol Kozlov, membru al Prezidiului C.C. al- P.C.U.S. și secretar al C.C. al P.C.U.S.
BONN. La începutul lunii ianuarie vor fi chemați pentru serviciul militar în Bundeswehr încă aproximativ 33 000 de persoane. Rînduri'.e armatei vest-germane vor crește astfel pînă la 398 000 de soldați.
ADEN. Agenția Reufer anunță că au

toritățile engleze din Aden au aresfaf 
patru jurișfi și un ziarist din R.A.U. 
care se aflau în drum spre Sanaa unde 
la 29 decembrie urmează să înceapă 
o conferință a juriștilor arabi.

COPENHAGA. înfr-o conferință de 
presă pentru . ziariștii străini, ministrul 
de externe al Danemarcei, Haekkerup, 
și-a exprimai nemulțumirea în legătură 
cu pierderile suferite de agricultura 
Danemarcei în,urma infrării în vigoare 
a politicii agrare a țărilor Pieței co
mune. Numai în vara anului 1962 ex
porturile de produse agricole ale Dane
marcei în țările aparținînd acestui or
ganism economic-s-au redus cu peste 
o treime.

Sub icgîmul crunt al dictaturii salazariste, închisorile sînt pline cu 
deținuți politici ; orice năzuințe spre libertate ale poporului portughez 
sînt reprimate cu sălbăticie. Iată un aspect tipic pe străzile Lisabonei : 
poliția maltratează pe un tînâr patriot.
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ISTANBUL. în ajunul Anului nou, din multe orașe ale Turciei sosesc știri în legătură cu majorarea prețurilor la carne, fructe și la alte produse alimentare. După cum scrie ziarul „Hurriyet", la Ankara, ’ de exemplu, s-au scumpit pr '+’i£ïîê i * făină, măsline și unt. De nenea- s-a scumpit cu 20 la sută Cbsrt'ub produselor zaharoase.
NEW YORK. La 27 decembrie în fața 

locuinței din Kentucky, a ziaristului a- 
merican Henry Wallace, cunoscut prin 
acțiunile sale în sprijinul revoluției cu- 
bane, a explodat o bombă pusă de 
„persoane necunoscute". Explozia a 
provocat stricăciuni locuinței și a pu
tut fi auzită la o distanță de două mile. 
Wallace a declarat că pe resturile de 
metal găsite era scris în limba germană 
„Heil Hitler ' și erau gravate zvrÇ&’P*

„Invitația" unui șomer 
englez

LONDRA 29 (Agerpres). — Thomas Do
ran, șomer din Liverpool, in vîrstă de 40 
de ani, a adresai primului ministru brita
nic Macmillan o scrisoare prin care II in
vită să „sărbătorească" împreună noaptea 
de revelion. Doran locuiește în localita
tea Merseyside, în apropiere de Liver
pool, regiune unde în ultimele luni nu
mărul șomerilor a atins cifra de peste 
37 000. Thomas Doran este șomer de mai 
bine de doi ani. Recent, sofia și fiica 
sa și-au pierdut și ele slujbele.

„De mai multe luni nu mai știm ce 
este o mîncare caldă" — arată Doran în 
scrisoarea de invitație. Trimljind invitația 
primului ministru, Thomas Doran a inten
ționat în primul rînd să-i atragă acestuia 
atenția asupra condițiilor grele în care se 
află șomerii britanici In ajunul noului an.

OCHII OAMENILOR DE PESTE
CANONICUL FELIX KIR 

primarul Dijonulul (Franța)
„Ceea ce am văzut în Romînia... întărește speranțele noastre în 

triumful păcii. Știu că vă preocupați de unirea eforturilor popoarelor 
și că poporul romîn se află printre primele pe drumul înțelegerii gene
rale între popoare. Dv. năzuiți spre dezvoltarea prosperității maselor 
populare, spre o înțelegere între toate popoarele lumii. Am constatat 
cu plăcere încrederea populației în viitorul său ; peste tot simți că 
este vorba de un popor care progresează".
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LIDIA DA CUNHA 
Brazilia

„In timpul vizitei mele în R.P.R. am fost de nenumărate ori im
presionată de importantele cuceriri pe care poporul muncitor le-a do- 
bîndit în sectoarele cele mai diferite ale vieții economice, politice și 
culturale.

Abia îți vine să crezi că într-un răstimp atît de scurt această 
țară a reușit să asigure poporului său un nivel de trai atît de ridicat : 
în adevăr, pe teritoriul României trăiește un popor fericit, vesel, bine 
hrănit, care nu se teme de viitor, căci el știe că cheia tuturor proble
melor stă în construirea socialismului. Mă întorc în țara mea cu o 
bogată experiență acumulată în contactul zilnic cu tot felul de oameni 
din sectoarele cele mai diferite de activitate ale vieții romînești".
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STANISLAS J. CHAGNON 
adjunct al ministrului agriculturii al Canadei

„Din cele văzute în cursul vizitelor m-ăm convins că agricultura 
românească a realizat și va continua să obțină mari progrese. Am văzut 
multe gospodării agricole de stat, gospodării colective, Uzinele de trac
toare din Brașov, institute de cercetări științifice agricole. Agricul
tura României are un caracter intensiv și este bine organizată. Pro
gresul se remarcă pretutindeni".

* *
LOUIS MICHEL 

profesor la Universitatea din Montpellier
„Prima impresie pe care am avut-o aici a fost senzația de forță 

și vigoare, pe care am simțit-o și cu prilejul vizitării centrelor in
dustriale : Onești, Borzești, Bicaz. In aceste uzine m-a impresionat 
gradul înalt de automatizare, ceea ce creează condiții de muncă dintre 
cele mai bune pentru muncitori. O altă puternică impresie mi-a ofe
rit-o cultura care se dezvoltă în această țară, ea fiind strîns legată de 
folclor”.
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DYMPHNA CUSACK 

scriitoare australiană
„Aveți o țară minunată. Totul este, impresionant. Nu este nevoie 

ă umbli prea mult pentru ca să-ți dai seama de viața oamenilor, de 
chimbările structurale profunde care i-au luminat viața în mai 
mțin de două decenii. Exemplele abundă. începînd de la uzinele și 
fabricile ultramoderne, la blocurile de locuințe pentru oamenii muncii 
și terminînd cu aspectul luminos al vieții noi a satului, toate respiră 
prospețime, avînt, optimism, entuziasm... Progresul cultural, operă 
atît de vastă și necesară omului, cunoaște în Romînia o dezvoltare 
rar întîlnită. Acest lucru este grăitor. El oglindește grija multilaterală 
a cîrmuitorilor acestei țări, uriașele posibilități de însușire a comori
lor culturii pe care le au la îndemînă cetățenii României”.

^DzĂicueă (Qețtttbllea !într-una din poeziil© sale, Bau. delaire spune :
„Am amintiri mai multe decît un 

milenar”....Dacă ar fi să mă refer la calomniile revărsate asupra socialismului, a? putea spune că șl umila mea persoană are mai multe amintiri decît dacă aș avea șaizeci de ani... și, la naiba, am împlinit 63. Trăind în Occident, am tot auzit la nerozii... Mai întîi au fost nerozii debitate pe un ton de superioritate și îngăduință : „este o utopie, credeți-mă, o utopie". De altfel, pe vremea copilăriei mele, socialiștii erau socotiți niște visători nițel înduioșători, nițel periculoși, pe care „lumea bună", adică burghezia „respectabilă" îi situa cam între fanaticii războaielor religioase și excentricii care, fără nici un temei valabil, se urcau în aeroplane și despre care bunicul glăsuia solemn : „or să-și frîngă gîtul"... Pe urmă a venit războiul și Revoluția din Octombrie. Placa vechilor nerozii a început să fie schimbată, cu prorocirea : „Nu vor izbuti...'. Pe urmă, cîn-d prorocirea a fost evident dezmințită de fapte, o altă schimbare : „în Rusia, e de înțeles, sufletul slav, nu-i așa, dar în alte țări, asta nu, domnule, să mă crezi, parol 1“.Trebuie să spunem lucrurilor pe nume : față de eșecurile suferite, „experții“ anticomunismului au fost nevoiți să dea continuu înapoi. Fapt este că azi cititorii chiar și cei mai neinformați dau din ce în ce mai puțin crezare mofturilor antisocialiste.Din cînd în cînd, unul din ziarele noastre „serioase“ publică un reportaj care amintește francezilor de o anumită vîrstă că pe țărmurile Mării Negre este o țară pe care conducătorii noștri o denumeau „sora latină“ — și asta pe vremea cînd în Romînia domnea o dinastie germană, spre bucuria de neînțeles a „republicanilor“ francezi ! Dar a fost deajuns ca petrolul romînesc să fie naționalizat și să se închidă bursa din București iar ultimul Hohenzoller-

de ANDRÉ WURMSERnaș să-și la tălpășița — pentru ca în inimile respectivilor burghezi calitatea de „soră“ să dispară... De parcă, pe cuvîntul meu, toată fraternitatea lor ar fi fost inolusă în pachetele de aicfiunl petroliere...Cu totul alta este fraternitatea care ne unește pe noi... Da, fraternitatea noastră nu unește pe monarhi, pe posesorii de acțiuni, pe magnații finanțelor, ci dimpotrivă pe oamenii care au încredere în om.De aceea, spectacolul cel mai însuflețitor, a cărui amintire o păstrez, nu este atît acela al noului București, cu arhitectura sa atît de ingenios diversificată, cutezătoare și rațională, nici imaginea plăjii de la Mamaia, ci aceea a nesfîrșitelor plantații de arbori fructiieii care defilau de o parte și de alta a mașinii, în vreme ce, din cînd în cînd, aruncam cîte o privire spre cadranul kilometrajului : doi, trei, patru kilometri. Acești arbori nu vor rodi mai înainte de doi sau trei sau chiar mai mulți ani. Vedeam în acești arbuști un simbol. La Fontaine îi dojenește pe cei trei tineri care își băteau joc de un octogenar ce planta un pom: — „Să faci la vîrsta asta fără vlagă 
O casă, — hai, mai treacă-meargă, 

dragă. 
Dar să sădești! Ii arde moșneagului 

de șagă !”La drept vorbind, deobicei bă- trînii nu plantează — iar țările capitaliste, îmbătrînite, se mîngîie privind de sus talia încă mică a tinerelor răsaduri din țările socialiste — vorbind simbolic, bineînțeles. Căci republicile noi „plantează“ kilometri după kilometri de a- semenea „răsaduri" — uzine și fabrici moderne și care nu sînt deloc de „talie mică“, gospodării colec tive și instituții de sănătate, locuințe și școli ; se seamănă în pămînt și în mințile oamenilor bogățiile viitorului, care vor crește, vor înflori, vor rodi.Iar roadele au și început să dea în pîrg : defilînd în ziua sărbătorii

naționale, 23 August, poporul anunța că producția industrială a Republicii sale este astăzi de peste 6 ori mai mar© decît în 1938, că Dobrogea va ii electrificată în întregime pînă în 1965, sau că întreaga agricultură a fost ' colectivizată. Poporul își măsura singur drumul parcurs. Socialismul merge înainte, în pas cu acești oameni din mîinile cărora își iau zborul stoluri de porumbei ; în pas cu aceste femei cu mîinile pline de flori, în pas cu acești copii care ridică deasupra capetelor lor, ca pe o armă, cărțile de școală și notele bune pe care le-au obținut.Un bătrîn feroviar defila, împreună cu tovarășii săi, la 23 August. Cîte n-a văzut el în viață 1 Patru regi, regine deghizate în eroine de operetă pe coperțile revistelor ilustrate. două războaie mondiale, fascismul și atîtea lupte pentru a trăi, numai și numai pentru a trăi, și, la capătul lanțului de greve în- sîngerate, al anilor de închisori, al drumului de luptă marcat de Gri- vița și de Doftana — Republica, ziua care începe, cortina care se ridică în fața viitorului. Cînd bă- trînul feroviar și-a fluturat șapca, i-am văzut părul alb. Dar, din țara mizeră pe care a cunoscut-o, din Romînia monarhică pe care mari; petroliști o exploatau fără rușine, așa cum continuă să exploateze emirate îndepărtate, cei 15 ani de socialism au făcut această democrație populară în plină și înfloritoare dezvoltare.Or, în timpul acelorași 15 ani, republicile burgheze s-au degradat. Acum, ele seamănă cu acel stejari vechi, împodobiți pe dinafară ' cu iederă, dar găunoși pe dinăuntru și păstrînd, doar a- parența celui mai nobil dintre arbori.De aceea, frații mei, — și nu din cauza lui Ovidiu, sau din cauza înrudirii dintre limbile noastre vă numesc astfel — cu gîndul la democrația voastră nouă și la acea democrație pe care și-o doresc oamenii de pe alte meleaguri, strig împteună cu voi : „Trăiască Republica 1“.

H O T A R E -----------
SHIRLEY MCLAINE 

cunoscută artistă americană
„Vizita aici a fost pentru mine o experiență ce mi-a îmbogățit 

viața și a? dori ca tot'mai mulți să poată face o asemenea experiență, 
de care îmi voi aminti întotdeauna cu plăcere. Dar ceea ce m-a impre
sionat cel mai mult in cursul vizitei sînt oamenii, poporul dv.“,
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JEAN PIAGET 
directorul Biroului internațional de educație

„M-a impresionat în mod deosebit spiritul viu de cercetare știin
țifică din Romînia. Totul este pus în mișcare în direcția găsirii nou
lui. Am remarcat rolul important care se atribuie în țara dv. intelec
tualilor, faptul că munca lor este mult apreciată. Un număr însemnat 
de oameni de știință ocupă posturi importante în vit, a statului. De 
asemenea sînt de subliniat condițiile de creație favorabile care sir 
asigură intelectualilor, studenților. Vizitarea noilor construcții sociale 
pentru studenți de la București și Cluj mi-a făcut o impresie deose- ” 
bită. Parcă aș fi dorit să fiu și eu, din nou, student...

Am fost impresionat, în școlile dv., de faptul că elevii, în orice 
direcție s-ar pregăti, sînt formați și pe linia unor îndeletniciri prac
tice. Este un element foarte important din punct de vedere social și 
intelectual. Cultivarea interesului față de practică dezvoltă și puterea 
de înțelegere teoretică; ea este indispensabilă unei bune pregătiri 

' științifice”.
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EDMOND MACHTENS 
senator, președintele grupului parlamentar belgiano-rom în

„Am fost într-adevăr impresionați de ceea ce am văzut. Pentru a 
înțelege eforturile făcute de țara dv., pentru a ne da seama de gra
dul de progres realizat, noi am pornit, în părerea pe care ne-am for- ț 
mat-o, de la ceea ce a fost înainte de război și cum a ajuns Romînia 
la situația de astăzi. Noi am înțeles că a trebuit curaj enorm, entu
ziasm și încredere în propriul dv. destin pentru a obține succesele la 
care ați ajuns.

Membrii care compun delegația belgiană, oricare ar fi aparte
nența lor politică, la înapoierea în țară vor vorbi cu plăcere despre 
ceea ce au văzut aici. Aceasta, în cinstea și onoarea acelora care au 
participat în mod colectiv pentru a duce poporul romîn la redresarea 
economică, socială și culturală, într-un climat de pace și respect reciproc".
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MARK CHAMBERLIN 
pastor metodist din S.U.A.

„Mi-am dat seama de progresul imens realizat în domeniul in
dustrial. în uzine, de pildă la Steagul Roșu din Brașov, am întîlnit 
un înalt nivel de mecanizare și automatizare. Fabrica de confecții din 
București produce articole frumoase, cu mult bun gust. O revelație a 
fost pentru mine faptul că dv. exportați o serie de produse indus
triale, aparate, mașini. Sistemul dv. funcționează atît de bine, incit 
mi-e teamă că sistemul nostru va fi depășit... După cele văzute sînt 
sigur că Romînia are un mare viitor”.
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