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Intr-o- atmosferă sărbăto
rească, plină de entuziasm, 
simbătă dimineața în Sala 
Palatului R. P. Romine a.avut 
loc.ședința .solemnă a Marii 
Adunări Naționale consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării Republicii Popu- 

• lare Romine.
Pe fundalul scenei; dominat 

de stema de stat, străjuită de 
steaguri tricolore și roșii, sint 
înscrise urarea „Trăiască cea 
de-a 15-a aniversare a procla
mării Republicii Populare Ro
mîne și datele festive „1947— 
1962“.

Ora 11. In aclamațiile pu
ternice și uralele deputaților și

invitaților, sosesc tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
ceilalți conducători ai partidu
lui și statului.

In prezidiu au 'luat loc to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej,' Ion Gheorghe Matirer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
riăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, ’ Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Gh. Gaston Marin, Avram 
Bunaciu, Grigore Geamănu, 
Anton Moisescu, Ștefan S. Ni
colau, Anton Breitenhofer, Ion 
Creangă, Constantin Daicovi-

ciu, Isac Martin, Athanase 
Joja, Roman Moldovan, Mihg.il 
Ralea, Maria Rosetti, Ludovic 
Takacs, Iacob Teclu, Vasile 
Vilcu.

In sală se aflau, alături de 
deputați, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organi
zațiilor 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 pre
sei străine.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați in 
R. P. Romînă: ambasadorii 
R. P. Polone — Janusz Zam- 
browicz; R. D. Germane -Wil-

helrn Bick, R. P. Chineze — 
Siu Gien-guo, R.P.F. Iugosla
via — Arso Milatovici, R. P. 
Bulgaria — Ivan Kinov, R. S. 
Cehoslovace — Jaroslav Syko- 
ra, Uniunii Sovietice — I. K. 
Jegalin, R. P. Albania — Răpi 
Gjermeni, Indoneziei — Su- 
krisno, Cubei — Manuel Yepe 
Menendez, Indiei — Mohan 
Prakash Mathur, Ghanei — 
Emmanuel Kodjoe Dadzie, 
R. P. Ungare — Jeno Kuti, 
R. D. Vietnam — Dinh Van 
Duc, R.PJ\ Coreene — Giăn 
Du Hoan; miniștrii Italiei — 
dr. Alberto Paveri Fontana, Is
raelului — Katriel Salmon, El
veției — Emile Bisang, Marii 
Britanii — James Dalton Mur-

(Continuare în pag. a Il-a)ȘEDINȚA SOLEMNĂ A MĂRII ADUNĂRI NAȚIONALE CONSACRATĂ CELEI DE-Ă 15-A ANIVERSĂRI A PROCLAMĂRII REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
Expunerea făcută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Tovarăși,La 30 decembrie, poporul nostru sărbătorește împlinirea a 15 ani de la evenimentul măreț din istoria țării noastre — proclamarea Republicii Populare Romine. Cu prilejul acestei glorioase aniversări permiteți-mi, tovarăși deputați și deputate, ca în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat și al guvernului, să vă adresez călduroase felicitări dumneavoastră și întregului popor romîn ! (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 patriei 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 asuprirea omului de către om.S-a schimbat din temelii înfățișarea țării. Puternică, liberă, stăpînă 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 învățămînt, 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 — desăvîrșirea construcției socialiste și crearea condițiilor pentru trecerea treptată la construirea comunismului! (Aplauze furtunoase).

Tovarăși,Acum, cînd sărbătorim a 15-a aniversare a proclamării Republicii, este bine să ne amintim de stările de lucruri ce erau caracteristice monarhiei, regimului burghezo-moșieresc.Dinastia de Hohenzollern, înscăunată la 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 unei exploatări necruțătoare, loviți de o teroare sălbatică ; țăranii jefuiți de moșieri, chiaburi, cămătari, purtînd povara impozitelor și a datoriilor, lucrînd pămîntul cu mijloace primitive iar o mare parte a lor lipsiți de pămînt; căr-
Spectacol de gală 

in cinstea celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării R. P. Romîne

La Teatrul de Operă și Ba
let al R.P. Romîne a avut loc 
simbătă seara un spectacol de 
gală organizat cu prilejul celei 
de a 15-a aniversări a procla. 
mării Republicii Populare Ro
mîne.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ghe- 
orghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceau
șescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlă
deanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, Gh. 
Gaston Marin, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și oi guvernului, deputați ai Marii Adunări Naționale, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor ob
ștești, vechi militanți ai miș
cării muncitorești, activiști de 
partid și de stat, generali și 
ofițeri superiori, fruntași în 
muncă din marile întreprin-

deri ale Capitalei, oameni de 
știință și artă, ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine. 
De asemenea au fost de față 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în Republica Popu
lară Romînă.

Apariția în sală a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și a celorlalți conducători ai 
partidului și statului nostru a 
fost salutată de întreaga asis
tență cu puternice și îndelun
gate aplauze.

Programul spectacolului a 
cuprins cîntece și dansuri 
populare din diferite regiuni 
ale țării, cîntece de masă, pie
se vocale și instrumentale, lu. 
crări ale compozitorilor noștri.

De un deosebit succes s-a 
bucurat fragmentul din opera 
„Trandafirii Doftanei" de Nor
bert Petri, care evocă momen
te ale luptei comuniștilor din 
închisorile burghezo-moșiere-

(Continuare în pag. a IV-a) 

turarii 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-moșie- rești.Istoria anilor de domnie a Hohenzollernilor este scrisă cu sîngele poporului, în filele ei vor rămîne de neșters externai-“, narea în masă a țăranilor răs- culați 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 Lupeni și Grivița, a- runcarea în 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.In 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 Iui 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 antonesciene partidul folo

Prezidiul ședinței solemne.

sea toate contradicțiile existente în lagărul burghezo-moșieresc, inclusiv contradicțiile dintre rege și Antonescu.’ Desigur, nimeni nu și-ar putea închipui că în 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 vîrfurile conducătoare ale partidelor „istorice” — care sprijiniseră regimul antones- cian și războiul antisovietic — s-au văzut nevoite, în ultimul moment, să accepte formarea; împreună cu P.C.R. și P.S.D., a Blocului Național Democrat, în vederea ieșirii Romîniei din războiul hitlerist.După victoria insurecției armate, monarhia a devenit cu- rînd 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 folcul luptei pentru înfăptuirea reformei agrare și cucerirea puterii, crearea în jurul clasei muncitoare a unui front democratic cuprinzînd masele cele mai largi ale poporului, au impus la 6 martie 1945 guvernul democratic în frunte cu eminentul patriot 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 pîrghiile 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 încer

care 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“ și să aibă loc alegeri generale, în urma cărora să se constituie un guvern în conformitate cu 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 în noiembrie 1946, Blocul partidelor 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 popor, și-au pierdut orice bază de masă, s-au demascat ca agenturi 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, îndepărtarea din guvern a ultimiloi- reprezentanți ai burgheziei — au constituit verigi ale unui proces revoluționar neîntrerupt, care întărea pas cu pas pozițiile clasei muncitoare și aliaților ei, creînd premise favorabile pentru doborîrea ultimului pilon al claselor exploatatoare — monarhia.Ținînd seama de condițiile obiective și subiective create, sprijinindu-se Pe masele proletare, pe alianța muncitorească- țărănească 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 a 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
(Continuare în pag. a II-a)
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Expunerea făcută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. I)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-moșierești. (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 Re
publicii Populare a însemnat cucerirea deplină a puterii de 
către clasa 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 poliție^, a oamenilor muncii; formele de organizare a statului șl 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 orînduirîi noastre de stat. Oamenii muncii, ale căror talente și capacități creatoare au fost înăbușite și strivite de ștăpînirea 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-leni- nist, alianța clasei muncitoare cu masele largi ale țărănimii, precum și cu alte pături ale celor ce muncesc, statornicirea în- tr-o formă'sau alta a dictaturii proletariatului sînt condiții obligatorii pentru victoria revoluției socialiste.

Instaurarea Republicii Populare Romîne a constituit unui din 
cele mai importante momente ale luptei oamenilor muncii sub 
conducerea partidului pentru transformarea revoluționară a Ro- 
mîniei, a marcat încheierea etapei strategice de desăvîrșire a 
revoluției burghezo-democratice și trecerea la o nouă etapă 
istorică — a înfăptuirii sarcinilor revoluției socialiste, a con
struirii socialismului în patria noastră! (Aplauze îndelung' re
petate).

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 196? producția globală a industriei este de aproape 8 ori mai mare decît în 1948.Sarcinile de dezvoltare 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 decît în 1959, în acești 3 ani realizîndu-se un ritm mediu de creștere de 15,7 la sută față de 13 la sută prevăzut în Directivele Congresului al Iil-lea al partidului. (Aplauze puternice). Numai sporul obținut în 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 Ia sută ; puterea instalată în centralele electrice numai în acești trei ani este mai mare decît întreaga putere instalată în timpul regimului burghezo-moșieresc.Muncitorii, inginerii și tehnicienii din toate ramurile au cîști- gat 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 șută 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. In anii 1960—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 colectivizară.Producția agricolă acoperă în întregime consumul populației în continuă creștere și celelalte nevoi ale economiei naționale.Se înfăptuiesc cu succes sarcinile stabilite de Congresul al Iil-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 mare, numărul de porcine cu 70 la sută, de 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. In 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, demonstrînd 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,
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ay, Braziliei — Carlos Ja- 
cyntho de Barros, Belgiei — 
Honoré Cambier; însărcinații 
cu afaceri ad-interim ai Sue
diei — Olof Landenius, Dane
marcei — W. Winther Schmidt, 
Franței — Jean du Boisber- 
ranger, Republicii Arabe Uni
te — Attia Mahmoud Attia, 
Greciei — Euripide P. Kerki- 
nos, Statelor Unite ale Ameri
ca — j. p. Shaw, Austriei — 
dr. Frâng: Irbinger ; însărcina

tul cu afaceri curente al Tur
ciei — Necmi Șomer ; precum și atașatul comercial al amba
sadei R. P. Mongole — E. Nya
rn«.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, deschide ședința 
solemnă.

Primit cu ovații îndelungi, 
ia cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne.

Urmărită cu deosebită aten-

în industria republicană, 180 întreprinderi și secții noi, să se dezvolte și să se reutileze un număr însemnat de întreprinderi1 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 la 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.In 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 precedenți.Fondurile 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 anul 1948, a crescut cu circa 60 la sută numărul ele-« vilor 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 Iil-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-climaterice.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 de poporul romîn sînt indisolubil legate de colaborarea strînsă cu Uniunea Sovietică și de sprijinul ei frățesc, de întrajutorarea 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 adîncirea 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 Ia 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 Iil-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 șl asigură ridicarea pe o treaptă mai înaltă a potențialului nostru economic și a bunăstării poporului.Pe baza realizărilor obținute pînă în prezent și prin valorificarea mai eficientă a resurselor a fost posibil ca în domeirii 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 statului ajung la nivelul prevăzut pentru anul 1964, volumul comerțului exterior și al transporturilor se apropie de sarcinile stabilite pentru ultimul an al șesenalului,Reflectînd politica neabătută a partidului de dezvoltare continuă a bazei tehnice materiale a socialismului, planul pe 1963 asigură o creștere a producției industriale de peste 12 la sută fața 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 t Creșteri mai accentuate vor 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. In 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 fi obținută decît 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 industria constructoare de mașini permit ca, pe lîngă asigurarea unui ritm mai accelerat de însușire a noilor mașini și utilaje de serie, să se realizeze instalații și linii tehnologice complete prin cooperarea unui număr mare de uzine specializate.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 din 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 rînd spre marile șantiere: Combinatul Siderurgic de la Galați și extinderea celui de la Hunedoara ; grupul industrial Brăila și cel de la Cra- iova ; 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 organizațiilor de proiectare, dîn- du-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 treptată a elaborării unor proiecte de execuție de mai mică amploare în sarcina trusturilor și întreprinderilor de construcții-montaj.

ție, expunerea cu privire la « 15-a aniversare a proclamării 
Republicii Populare Romîne a 
fost subliniată în repetate rin. 
duri de aplauzele puternice și 
îndelungate ale asistenței.

In încheierea cuvîntării, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a adresat întregului ■nostru 
popor în pragul Anului nou, 
al 16-lea an al Republicii noa
stre, urări de noi victorii in 
lupta pentru avîntul continuu 
al economiei și culturii, pentru 
cauza nobilă a socialismului ji 
păcii.

Deputății și invitații au ova
ționat cu însuflețire, îndelung, 
pentru Partidul Muncitoresc 
Romin, pentru Republica 
Populară Romină, pentru pace 
în întreaga lume. Minute în 
șir răsună urale, se scandea
ză P.M.R. și R.P.R.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
declarat închise lucrările se
siunii Marii Adunări Națio
nale.

(Agerpres)

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 în vedere în mod realist termenele necesare pentru punerea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați.In anul viitor se prevede realizarea unui volum de economii de circa 3,8 miliarde lei, din care aproximativ 60 la sută 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 grîu 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 milioane hectare; cultura porumbului se va extinde în toate zonele favorabile si 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 insămîntate 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.în ce privește legumicultura, experiența dobindită 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 pomiculturii. 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. In felul acesta, vom putea obține plantații mari producătoare de marfă, care vor asigura cantități crescînde de fructe și struguri pentru consumul intern și export.In 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 mii tractoare, 10 mii semănători, 5 500 combine. Cantitățile de îngrășăminte chimice ce se vor livra agriculturii vor 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 țărănimi. Statul a făcut eforturi însemnate pentru organizarea învățămîntului agricol superior și mediu; în agricultură lucrează azi aproape 20 000 ingineri și cadre cu pregătire superioară și peste 22000 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 In 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 2400 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 îneît 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 generalizînd 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 muncii 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 hotărîrii din anul trecut a partidului și guvernului, în- cepînd 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 1963 cu circa 22 la sută mai mare decît în 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 l'ață 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 ; came 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 în 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 treapță și mai înaltă munca de planificare și conducere a activității economice, să îmbunătățim continuu stilul de muncă, pentru a corespunde într-o măsură și mai mare cerințelor sporite pe care le pune dezvoltarea în ritm susținut * 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 în planul de stat pe anul 1963.Tovarăși,întreaga desfășurare a vieții internaționale confirmă pe deplin 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 hotărîtor al dezvoltării societății omenești.Realitatea contemporană se caracterizează prin procesul istoric de creștere a forței și influenței sistemului mondial so

cialist, de prăbușire a colonalismului, de adîncire a contradîe« țiilor inerente sistemului capitalist care a intrat într-o noul 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 intrat 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 industriala 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 șl 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 eolaborare 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 preîn- tîmpina 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 Romîne în toate problemele fundamentale ale politicii externe au determinat o radicală schimbare a situației și rolulpi Romîniei în viața internațională, sporirea prestigiului ei pe arena mondială. (Aplauze vii, puternice). Republica Populară Ro- mînă 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 Rominiei ca membru în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare constituie o recunoaștere a rolului jucat de țara noastră în promovare» relațiilor de pace și colaborare între popoare.Piatra unghiulară a întregii activități a Republicii Populare Romîne pe plan internațional este politica de prietenie, alianță șl 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 colaborare cu toate țările, indiferent de sistem politic, pe baza principiilor coexistenței pașnice. (Aplauze puternice, îndelungate).In 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.In împrejurările actuale, problema-cheie a . vieții internaționale oste 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 răspândirea acestor arme, pentru lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor state, — căi sigure de însănătoșire a atmosferei internaționale. Interesele consolidării păcii în Europa cer lichidarea rămășițelor celui deiâl doilea război mondial prin încheierea Tratatului de pace cu.Gdțmanig,și normalizarea, pe această bază, a situației din Berlinul occidental, încheierea unui pact de neagresiune între 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 întîmpină 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 intra conducătorii puterilor occidentale, arată că aceste puteri, contl- nuînd goana înarmărilor, se orientează spre răspîndirea armelor nucleare, orientare pe drept cuvînț 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 nucleare ar crea noi primejdii pentru pace, ar face mai dificilă preîntîmpinarea 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 în 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 între cele două mari popoare și al cauzei păcii în 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 șl 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 da 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 puternie decît oricînd, urmat cu încredere și hotărîre de mase, partidul nostru conduce poporul spre un viitor de fericire și bunăstare. (Aplauze furtunoase).In pragul Anului Nou, al 16-lea an al Republicii, adresez întregului nostru popor urări de noi victorii în lupta pentru avîntul 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 ferieii'e dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. (Aplauze puter
nice).La mulți ani, dragi tovarăși!Trăiască și înflorească necontenit scumpa noastră patrie, R«m publica Populară Romînă!Trăiască pacea în lumea întreagă !

(Asistența în picioare, ovaționează îndelung, răsună urale pu
ternice, minute în șir se scandează „P.M.R.”, „R.P.R.’').
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ALEXANDRU ANDRIJOIU

otundul chip al patriei surprins 
în bucuria fiecărei clipe, 
cînd lutul cu zăpada s-au cuprins 
sau trec amiezi în arămii risipe 
c-o auroră viitoare-n bruscul 
ți melancolicul aprins crepuscul.

AI patriei chip nobil, resimțit 
la orice pas, cu-o dulce tresărire 
armoniosul chip desăvirșit, 
larg tălmăcit în patos și-n Iubire. 
E-n fiecare oră care moare 
triumful unei ore viitoare.

Ii port lumina vastei revoluții. 
Vibrind, tulpina mea de proletari 
trecu prin uimitoare evoluții 
cu cincisprezece porți și trepte mari. 
Rămasă-n urmă, treapta-n an tresaltă 
rivnind spre-o altă treaptă, mai înaltă.

O! patria prin spații și durate 
cresoînd o generație de schimb!
Mereu neostenita ei etate
iscă statui ce albe trec prin timp. 
Ea poartă în destinele-i mărețe 
o tinerețe fără bătrinețe.

Tipar socialist care îmbină 
în linii line liniști și lumini.
Creația văzîndu-și-o deplină
cresc oameni cu mîndria lor vecini.
In cinstea patriei și-a fericirii 
ei piinea și-o culeg și trandafirii.

Trec oamenii frumoși, cu pas egal, 
trec oamenii voinței și-ai puterii 
umane fluvii, val după alt val, 
trec necurmat prin matca primăverii.
Și necurmat îndrumă mersul masei 
partidul, forța, demnitatea clasei.

El, arhitectul patriei, el cel 
ce-a-nsuflețit materla-n creații, 
dînd omului călire de oțel 
și-nnobilînd, în lupte, generații.
El, cel ce dăltuiește cu știință, 
ca-n marmura de preț, în conștiință.

II.

E timpul care stăruie și-mbie 
cu tine însuți să te socotești 
Aici sînt clipele mărgăritare 
iar oamenii Ie dau dimensiuni 
de microcosmos, care, în chenare 
dau vieții preț și prețului minuni.

Mereu partidul, inginer și sfetnic 
ivește pretutindenea, eroi.
Oțelul e, ca oțelarli, vrednic 
de-a fi întruchiparea erei noi. 
E-aici osmoza de metal și viață 
o-ntretăiere de temperaturi, 
ca epoca să-i crească mal măreață 
în largi socialistele măsuri.

III.

tiu oameni mulți. .Vă pot ceti sonor 
un catalog imens cu cei ce-și poartă 
modest, celebritatea munoii lor, 
bătîndu-i viitorului la poartă. 
Pe șantier, în liniștea barăcii, 
acolo unde e frumos și greu, 
ca pe-un baston de mareșali ai păcii 
își duc cu ei uneltele mereu.

Uneltele, surisul și tutunul, 
și oîntecele de brigadieri, 
încărunțind cu timpul, cîte unul, 
dar mult mai tineri astăzi decit ieri, 
ei au mîndria c-or să-nfăptuiască 
în humă, în metale și în stei 
o nouă Romînie pitorească 
socialistă-n temelia ei,

Armoniosul lor, vestitul iureș 
pe cit de aprig, pe atit de pur 
purcede, de la nord, din Maramureș 
spre-al mării joc de stele și azur.

Tulburătoare s-a vestit logodna 
a munților cu-al mării țărm fidel. 
Inel de aur da-va piscul Rodna 
și veacul se va oglindi in el. 
Aud în codri furtunoase zbateri 
cînd arborii se cer în căpriori 
și cînd rășina lăcrimînd pe gater 
visează lemnul noilor viori.

O, ce lumini pe-obraz aduc minerii, 
ce claritate, parcă de nespus, 
pnrtînd eternitatea primăverii 
ca pe-o lumină către Iza-n sus, 
pe unde a sunat deunăzi salva 
de dinamită, sub un munte greu, 
ca roțile să cînte de la Salva 
același cîntec pînă la Vișeu,

*

La Hunedoara cîntă aspre arii 
din lire mari cu strune de oțel, — 
ei. cei vecini cu focul, oțelarli, 
ei cei ce sînt cu flacăra de-un fel 
Se-nveselesc în față vlpii zvelte 
și delte proaspete de străluciri 
la bucuria noilor unelte 
de frumusețea cărora te miri.

Se schimbă ziua-n noapte aurie 
peste palate mari, muncitorești.

p
e Jiu, pe Valea Plîngeril, cărbunii, 

negri erau precum trecutul lumii. 
O Africă ținută-n lanț de munți, 
un scrum imens, cu albă nea pe frunți. 
Dar la Lupenl cînd s-au urnit coloșii, 
cărbunii negri se făcură roșii, — 
un jar incandescent de o mărime 
ou-atitea chinuri și cu-atîtea crime .

Ci se oprească azi, mirific, pasul 
la Valea Fericirii, în popasul 
acestor tone oare trec egal 
purtîndu-și abanosul mineral. 
E-un negru sănătos, e o culoare 
de noapte ce-a orbit, strălucitoare, 
planetele mișcate prin tărie. 
E-un negru de putere și mindrie.

Partidul a intrat, robust, In mină. 
Partidul dă cărbunii la lumină.
Partidul a aprins prin urbe stele. 
Partidul mi-a surîs solemn pe schele, 
Partidul e în salopetă-albastă, 
Partidul m-a privit de la fereastră, 
Și, îneîntat, la ceasul bucuriei, 
Prin parc, a sărutat pe frunți copiii,

*

Coloana lui Brîncuși, în zări oltene 
spre care vis a hotărât să cheme, 
cu romburile prinse în spirale — 
scară-ntre humă și-ntre lumi astrale. 
Și văd, în preajmă, sonde cum imită 
urcarea asta parcă infinită 
cu rădăcina la țițeiul dur 
pe piscul drept săgeată spre azur.

La ceasul hărăzit privighetorii 
fac sondelor nn dans tăcut sondorii. 
E-un dans al muncii cu un ritm deschis 
spre tindere, spre flăcări și spre vis. 
E-un dans al energiei creatoare 
la harfele țițeiului se pare. 
Văzut din depărtare, — mineral 
e dansul minunatul ritual 
al luptelor cu profunzimea Terrei, 
iscat să-aducă pace-n miezul erei. 
E-un dans al muncii și-al clarificării 
al bogăției calme și-al durării 
pe-orbite circulare de-armonie. 
Și gestul are sens și poezie.

Pe-acelcași linii, pe aceleași unde 
miraculoase, Prahova răspunde.

IV.D eschîde-ml-te Bărăgan, iu carte 
eu adevăruri scrise spre departe.

Urinarul țării, troienit respiră.
Sub albul voal se-ntîmplă ce minune 
de cabluri mari cu-naltă tensiune 
vibrînd sonor ca preschimbate-n liră 7 

E ritul germinării după datini. 
Străbunii nî-1 păstrară cu credință 
iar noi îl logodirăm cu știința 
ca-n rod imens tu, holdă, să te clatinl. 
Pe liniile trase de brăzdare 
pină la seceriș, mașini măiastre 
lucrează roadele lucrării noastre 
spre lauda avutelor hambare.

Văd comuniștii satului, în mină 
cu tainicul condei de cărturari 
trăgînd hotare-ntinse pe țărînă 
și desfăcind din ele vise mari. 
Și cum se străduiesc, aduși de umeri, 
ca sub poveri de preț, în vis și-n dor 
în litere, în linii și In numeri 
e viitorul fericirii lor.
Sîntem aici de cînd sosiră Perșii 
și se pierdură-n spice de-a-ncălare 
și de cînd hoardele cotropitoare 
zvîcniră peste anii scurșii, șterșil.
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Stătem aici șl ni-e pămîntul tutor 
și-am înfruntat cu ochii-n flăcări, turcii, 
răscoale am purtat în virful furcii 
și am țîșnit în oștite lui Tudor. 
Sîntem aici din nouă sute șapte 
iar cînd nc-au asaltat, nebuni, stăpînil 
noi purpură și foc i-am dat țarinii 
ca ea s-aștepte încă și să rabde. 
Și a răbdat. Și-n patru-ș’ cinci cu funii 
și scule simple de țărani, cu toții 
am văduvit de latifundii hoții 
care păliră ca-n bătaia lunii.
Sîntem aici din anii colectivei 
întinerind pămîntul, oameni, case. 
Cîmpia mea cu foșnet de mătase, 
semeață ești, ci mai semeață fi-vel. 
Milionarii gospodari îți dară 
partinică, de preț, înțelepciune 
să ți se schimbe roada în minune 
și zodia-n eternă primăvară. 
Tu, necuprins meleag al fericirii, 
sosit-a timpul să te-arăți mireasă 
cînd casa-ți este casă, masa — masă, — 
adună-ți pîinile și trandafirii.

Din depărtări te-au salutat uzine. 
Și tu tresari cînd se arată zorii 
iubindu-ți frați] urbei, muncitorii, 
cei ce crezură cei dintîi în tine. 
Cei care țl-au transfigurat destinul 
și-ți dăruiră-n ani de frumusețe 
o tinerețe fără bătrinețe, 
cu veacul tău egal să-ți fie dnul.

Așa cîntam și cîntecul meu mare 
din Bărăgan prin Dobrogea trecuse, 
altoi solar pe-ntunecimî apuse 
și plin de faimă semn de exclamare.

V.N’ U serenadă dulce ce se-ngaimă 
cu ritmuri de sugaci, supusă slovei, 
azi vom cinta la porțile Moldovei. 
Ci-un cînteo tînăr, dăruit cu faimă 
căci de trei ori intrară în istorii 
prin pașnice sau ucigașe focuri 
aceste binecuvântate locuri 
cu urme de lumină și victorii.

A fost întîi Cu Ștefan domn cel Mare 
și cu ceilalți puternici domni și vrednici 
care văzură în mulțime sfetnici 
și-n spadă sprijin, țintă și salvare.

A doua nemurire o iscară 
ei, comuniștii, descălecătorii 
în demnitatea noilor istorii, 
transfigurînd prin ani, popor și țară. 
Stau bastimente fără de pieire 
Oneștii, Săvineștii și Bicazul.
Moldova mea și-a luminat obrazul 
cu roșu pașaport spre nemurire.

Eu vă salut constructori ai luminii 
și ctitori inspirați ai fericirii, 
voi ce împuneți astăzi omenirii 
o hartă nouă cu mărețe linii. 
Simt aerul bogat din șantiere 
cu flăcări, cu mortar și cu rășină. 
Nici o fărîmă nu îmi e străină 
orice atom reîntregit mă cere.

Iar cea de-a treia din intrări măiastre 
în marile istorii, cu poporul — 
o s-o îmbrățișeze viitorul 
în comunism, în visul erei noastre.

Descoperițl intra-vom în Moldova 
ca într-un templu — al marilor renașteri. 
Palate cresc pe unde anii mașteri 
posomoriră harfele și slova.
Și însoțind partidul clasei noastre 
în toiul glorioaselor campanii 
brigadieri de vază îmi sînt anii 
purtîndu-și salopetele albastre

VI.

ară cu țări șl țarini roditoare 
din Țara Oașului în jos coboară
spre Țara Moților a sărbătoare 
neodihnitul cînteo de vioară.
Țara Zarandului vibrînd așteaptă 
Și țara Bîrsei ca-ntr-un dans tresaltă.
Țara Hațegului e înc-o treaptă 
Spre Țara Vrancei limpede și-naltă.

Ar trebui și alte țări numite: 
Țara de foc cîntînd la Hunedoara 
Și, sub un pașnlo puls de dinamite, 
cea de cărbuni, ce încălzește țara.

E-n Bărăgan bogata Țară-a Plinii 
și pretutindeni țări s-armonizează 
din soarele care cu orice rază 
își recunoaște azi, în noi, stăpînil.

E țara mea menită «ă-nflorească 
sălaș de glorii și de poezie, 
o nouă Romînie pitorească. 
Socialista, nouă Romînie.



încă puțin și omul da zăpadă va fi gafa...
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Decernarea premiilor 
unor participanți la concursul 
republican al tinerilor artiștiîntre 21 și 28 decembrie s-a desfășurat în Capitală cel de-al IV-lea Concurs republican al tineriloi’ artiști din teatrele dramatice. în cadrul e- tapei finale a concursului s-au prezentat 16 spectacole integrale, piese într-un act, numeroase fragmente din spectacole, precum șț artiști individuali. La etapa finală a concursului au participat 133 de actori, 16 regizori și 6 scenografi din rîndul tinerelor talente.Sîmbătă dimineața a avut loc festivitatea 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, colec
tivul 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 specatacolul „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 și ceilalți“ de P. Karvas și Tea
trul 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 Pen- 
ciulcscu, 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 Lszombati Gille Otto, pentru spectacolul „Febre“. A fost acordată o MENȚIUNE regizorului I)an Alccsandrescu 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 LO
CUL III — Frențiu Sever, pentru scenografia spectacolului „Antigona și ceilalți“, și 
Elena Simirad-Munteanu, pentru scenografia spectacolului „Chirița în Iași“. A fost acor
dată O MENȚIUNE sceno
grafului Virgil Miloia, pentru scenografia spectacolului „Cazul studentului Lotreanu“.

LA INTERPRETARE, pe LOCUL I s-au clasat actorii 
Leopoldina Bălănuță, George 
Constantin, Octavian Cotteseu, 
Dumitra Furdui, Silvia Po- 
povici, Tanai Bella, Rodica 
Tăpălagă. (Agerpres)

INFORM AȚIiPrintr-un decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, tovarășul Ioan Beldean a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Republica Populară Bulgaria, în locul tovarășului Marin Mihai, care a primit o altă însărcinare.
★

Simbătă seara, Filarmonica 
de stat „Banatul“ a dat în 
sala „Maxim Gorki” din Timi
șoara un concert simfonic ex
traordinar, dirijat de Richard 
Schumacher (Elveția) și avînd 
ca solist pe pianistul Valentin 
Gheorghiu, artist emerit. Pro
gramul care a cuprins lucrări 
de Mozart, Beethoven și Ravel 
s-a bucurat de un frumos 
succes.

★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 proiectare 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.
♦Cu prilejul comemorării a 150 de ani de la nașterea pictorului I. D. Negulici, muzeul regional de artă plastică și muzeul regional de istorie Ploiești au organizat în palatul culturii din localitate o expoziție care cuprinde peste 100 lucrări originale de pictură, grafică și reproduceri din operele pictorului. Printre numeroasele portrete ale vremii, atrage atenția vizitatorilor autoportretul de mare valoare al pictorului I. D. Negulici.
*Sîmbătă seara a avut loc la Teatrul Evreiesc de Stat din București premiera pe țară a „Operei de trei parale“ de Bert- hold Brecht. pe muzica lui Kurt Weill. Regia aparține lui George Teodorescu, iar decorurile sînt semnate de M. Ru- binger. Conducerea muzicală — H. Schwarțtman.

(AqerpresJ
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UMĂRTURII DESPRE PATRIA NO ASTRA
„B. P. Pomină

a schimbat radical

economia țării“„în orice punct al vieții publice sau particulare ar privi cineva va observa o viguroasă activitate și un efort neîncetat spre îndeplinirea obiectivelor programate, pentru a căror aplicare se promovează toate sursele capacității omenești. Tot ceea ce s-a înfăptuit pentru progresul nivelului de trai și cultural se datorește sistemului care guvernează Romînia. Cei 18 ani care au trecut de la eliberarea ei sînt atît de fecunzi și plini de randament, îneît fiecare an pare a fi măsurat în decenii. în acest interval de timp R. P. Romînă a schimbat atît de radical economia țării îneît aceasta reprezintă astă«} o înflorire industrială și agricolă care te uimește".
„ELEFTHERIA—GRECIA

//? pffnă

dezvoltare
„Progresul material rapid realizat de Romînia într-un deceniu, devenind dinlr-o țară cu 

o economie cu agricultură predominantă, o 
țară cu o industrie modernă, cu o industrie 
grea, cu uzine siderurgice și cu fabrici de ma- 
șini-unelte, o țară cu rafinării de petrol etc., 
este fără comparație în întreaga istorie.

Blocuri cu apartamente frumoase, moderne 
pentru muncitori, piețe aprovizionate, orașe 
curate, parcuri, asistență medicală și dentară 
pentru toți, învățămînt gratuit pentru tineret 
indiferent de mijloace materiale, securitatea 
muncii, pensii de bătrînețe pentru femei Ia 
vîrsta de 55 de ani, iar pentru bărbați la 60 de 
ani — toate acestea sînt asigurate".

■—
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RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
importantă a industriei constructoare de mașini și sporuri mari în producția de autocamioane, tractoare, produse chimice, textile, produse alimentare și în industria minieră. Felul în care o națiune balcanică, altădată înapoiată, cu o capacitate tehnică și industrială atît de redusă ca a Romîniei, a fost determinată să desfășoare această uriașă țîșnire de énergie și să obțină aceste realizări evidente nu poate să nu constituie un subiect de meditație"

,NEW YORK HERALD TRIBUNE"—S.U.A.

Frumusețea

Mamaiei
„Mamaia este fără îndoială orbitor de fru

moasă. Este de un bun gust. Sticlă, oțel și be
ton în unghiuri drepte, solide, cu fiecare deta
liu subliniat, un mediu pentru o viață pură... 
Orașul de hoteluri de la Mamaia apare ca o 
expresie a colectivității. Mamaia a devenii 
exemplu realizat, cel mai consecvent, în afara 
capitalei noi a Braziliei, de arhitectură moder
nă a zilelor noastre“.

„EXPRESSEN“—Suedia

„Progrese într-adevăr

extraordinare“
„Numai această uzină Onești-Borzeștl cu utilajul și construcțiile sale ultramoderne, cu metodele sale științifice este suficient pentru a arăta în ce mod se dezvoltă industria petrochimică din Romînia. Anii 1960—1961 au marcat în acest sector într-adevăr progrese extraordinare".

Noua înfățișare

a satului

să recunosc un real bun gust în varietatea marilor ansambluri proaspăt edificate... Astfel, nuanțele variate și vesele oferă unor cartiere un aspect mai viu, mai vesel, dîndu-le aspectul de mici orașo balneare sau centre turistice“.

• După cum s-a mai anun
țat în turul următor al „Cu
pei campionilor europeni“ la 
handbal echipa masculină Di- 
namo București va întîlni for
mația Rukomet Club Zagreb. 
S-a stabilit ca primul meci să 
aibă loc la 16 ianuarie la 
București urmând ca returul 
să *e dispute la 3 februarie in 
Iugoslavia,

• La 23 ianuarie in sala Flo- 
rea.sc a echipa selecționată 
masculină a țării noastre, cam-

„Creșterea industriei In provincie a schimbat 
radical nu numai viața economică a satului, 
dar a adus cu sine și o schimbare psihologică 
a țăranului. Condițiile de locuit se schimbă. 
La sate apar tot mai multe case noi. Invăță- 
mîntul obligatoriu ajută la transformarea sa
tului. Analfabetismul a fost lichidat. La țară 
sînt instalate în număr tot mai mare aparate 
de radio și televizoare. Reconstruirea principa
lelor șosele au făcut orașele mult mai accesi
bile pentru sate și a contribuit la lichidarea 
izolării lor. Colectivizarea agriculturii a dus la 
creșterea producției. In orașele provinciale, 
care în trecut trăiau din comerț, astăzi se con
struiesc uzine. Condițiile de învățămînt bine 
dezvoltate în aceste orașe provinciale — în 
trecut un privilegiu al fiilor de moșieri și a 
unor clase de mijloc — astăzi sînt folosite pen
tru a forma o nouă elită tehnică din fiii și fii
cele țăranilor și a noii clase de muncitori in
dustriali“.

„TIMES OF INDIA“

„Bucureștiul continuă

să se înfrumusețeze

foarte rapid“
„O vizită pe șantierele orașului București (n.n.) ne permite să apreciem enormele lucrări de construcții efectuate într-un timp record... După cum am constatat, Bucureștiul continuă să se înfrumusețeze foarte rapid. Puține capitale oferă artere atît de largi, piețe mari, vaste insule de verdeață, fără a socoti numeroasele lacuri frumoase care completează podoaba lui naturală...Am putut vizita unele cartiere ale orașului, mai recent transformate sau construite ; trebuie

Din volumul „La Roumanie nouvelle“ dr 
CAMILLE DELECLOS (Belgia)

„Condițiile de trai

ale poporului

se îmbunătățesc“
„Aceasta a fost cea de a două vizită a mea în ultimele 18 luni, și, chiar în această perioadă scurtă, schimbările înfăptuite în dezvoltarea țării lor sînt vizibile. Condițiile de trai ale poporului se îmbunătățesc ; oamenii poartă îmbrăcăminte tot nrai bună, există tot mai multe alimente și se desfășoară o vastă activitate de construcție“.

„TRADE PARTENERS“
— Lesslie Plummer — Anglia

„Cu fermitate

in apărarea păcii“
„Republica Populară Romînă se pronunță cu 

fermitate pentru apărarea păcii și cooperarea 
între toate țările într-un climat de pace și de 
coexistență pașnică, pentru dezarmarea gene 
rală și totală, realizată în condițiile unui sever 
control internațional, împotriva tuturor acțiu
nilor care pun în primejdie pacea și securita
tea omenirii. în cadrul conferințelor și orga
nismelor internaționale, Romînia aduce contri
buția sa activă la soluționarea pozitivă, paș
nică a tuturor problemelor internaționale liti
gioase".

„L’ESSOR“—Republica Mali
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MAMAIA
slâr ut kapitulistemas Miami

JOSEPH PAUL BONCOUR
PRESS HERALD—S.U.A.

de meditație“

„Un subiect

„LLOYD ANVERSOIS“—BELGIA
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Mamaia comuniștilor bate Miami capitaliștilor .EXPRESSEN”Sărbătorirea
LESSO»acad. Vasile Mîrza
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Un articol din ziarul „L'ESSOR" din Republica Mali i „Aniversarea Republicii Populare Romîne",

aide accordée aux étudiants...
Un articol al senatorului J. Debucquoy apărut tn ziarul belgian „LACITE”: „Ajutorul acordat studenților.

„Se construiesc complexe mari.La aceste obiective, multe din ele în curs de construcție, se lucrează cu atîta energie îneît ai certitudinea că ele vor fi terminate cu succes. Progresele înregistrate pînă acum te determină să iei în serios caracterul ambițios al acestor proiecte.Aceste proiecte prevăd pentru prima dată o utilizare completă a bogățiilor naturale considerabile ale acestei țări. Ele includ o extindere

La Filiala Iași a A- cademiei R. P. Romîne a avut loc simbătă o ședință festivă în cinstea aniversării a- cademicianului Vasile Mîrza, președintele filialei locale a Academiei R. P. Romîne, titularul catedei de histologie a Institutului de medicină și farmacie d-in 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 învățămînt superior din centrul universitar Iași. Au fost, de asemenea, de față reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, și 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. (Agerpres)

ANNIVERSAIRE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

PERSPECTIVES ROUMAINES
- ■ I. . III H» ■ ■ ! . I. ...

Orație, gingășie. Cu cîteiva zile în urmă, pe scena sălii de spectacole a Palatului Pionierilor din Capitală ă fost prezentat specta
colul coregrafic „Mașenka“ (dip care vă prezentăm în fotografia noastre o scenă). Fotoi AGERPRES

pioana lumii, va susține un 
meci amical în compania re
prezentativei Norvegiei. Cele 
două echipe s-au mai intîlnit 
în 1961 în cadrul „mondiale
lor“, handbaliștii noștri termi- 
nînd victorioși cu 16—14.

• Concursul de sărituri cu 
schiuri pentru cupa „Celor 4 
trambuline“ a început în sta
țiunea Oberstdorf cu partici
parea a 72 sportivi din 
U.R.S.S., R. P. Polonă. R. S. 
Cehoslovacă, Italia, Austria,

R. F. G armână, Norvegia, 
Finlanda, S.U.A. și alte țări.

Prima „manșă“ a concursu
lui a fost ciștigată de norve
gianul Toralf Engang cu 214 
puncte. El a realizat sărituri 
de 72 și 70,5 m. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Max Bol- 
Icart (R.F.G.) - 199,3 puncte 
(68—68 m) și Thorbjen Gesseth 
(Norvegia) 194,3 puncte.

Concursul s-a disputat pe o 
temperatură de minus 15 gra
de și a fost urmărit' de peste 
10 000 de spectatori-

• La 1 ianuarie va avea loc 
la Berlin tradiționalul turneu 
internațional-fulger de hand
bal cu participarea unor echi
pe din R. P. Polonă, Danemar
ca, R. P. Romînă, R. D. Ger
mană și alte țări'. Ba ac 
turneu, țara noastră va fi re
prezentată de echipa selecțio
nată a orașului Bucureștii Din 
lotul handbaliștilor noștri fac 
parte printre alții Georgescu, 
Bulgaru. Tellaman,- Ion i seu și 
Lucian Popescu.

• lntr-un meci amical de 
fotbal desfășurat la Atena, e- 
chipa iugoslavă Partizan Bel
grad a terminat la egalitate ; 
1—1 cu Olimpiakos Pireu,

• Continuîndu-și turneul în 
R. D. Gerniană, echipa polone
ză de handbal Sparta Katto- 
wice a jucat la Aue cu echipa 
Wlsut. Handbaliștii germani au 
repurtat victoria cu scorul de 
24—17 (11—5).

(Agerpres)
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Spectacol de gală

in cinstea celei de-a 15-a aniversări

a proclamării R. P. Romine
(Urmare din pag. 1) 

ști. Au interpretat colectivul 
Teatrului Muzical „Gh. Dima’’ 
din Brașov și corul Teatrului 
de Operă și Balet al R.P, Ro
mîne — solist artistul emerit 
David Ohanezian.

Emoționantă și plină de en
tuziasm a fost apariția pe 
scenă a corului de copii gl Ra- 
dioteleviziunii, majoritatea în 
virstă de 15 ani, care au inter
pretat cîntecul „De-o virstă cu 
Republica’1 de Ion Chirescu, 
pe versuri de Eugen Jebeleanu.

Cu aplauze puternice au fost 
subliniate: suita de cîntece 
„Partid biruitor”, interpretate 

' de corurile reunite ale Filar
monicii de Stat „G. Enescu', 
Radioteleviziunii și Ansamblu
rilor „Ciocirlia” și Sfatului 
Popular al Capitalei, acompa
niate de orchestrele reunite. 
Studenții de la I.C.E.F. au in
terpretat tabloul de gimnasti
că artistică „Avînt tineresc”.

Suita de dansuri populare 
romînești și „Călușarii” inter
pretate de colectivele de 
dansuri ale Ansamblului Ar
matei, . „Rapsodia . Romînă”, 
„Ciocirlia” și Sfatului Popular 
al Capitalei au adus pe scenă 
frumusețea și prospețimea fol
clorului nostru.

Orchestra de muzică popu
lară a Ansamblului folcloric 

* „Rapsodia Romînă”, dirijată

de artistul emerit Ionel Budiș- 
teanu, a interpretat cu succes 
o suită de cîntece populare ro- 
minești.

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 conser
vatorului „Ciprian Porum- 
bescu”. Regia spectacolului a 
aparținut lui Hero Lupescu.

In finalul spectacolului, care 
a reunit pe scenă toate coru
rile participante, sute de pio
nieri, purtînd buchete de flori 
și ovaționînd, au inundat sala 
și scena, într-o tinerească ma
nifestare de bucurie. Din mij
locul lor o pionieră a rostit o 
urare plină de căldură pentru 
patria noastră dragă, pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
Comitetul său Central în frun
te cu tovarășul Gheorghe 
Glieorghiu-Dej. Minute în șir, 
asistența, în picioare, împre
ună cu artiștii au ovaționat cu 
entuziasm pentru conducătorii 
de partid și de stat prezenți în 
sală. Corurile reunite, împre
ună cu sutele dé pionieri, a,u 
intonat cîntecul „Republică, 
măreață vatră”.

Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes.

(Agerpres),
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ZOIE BĂICOiANU (Din expoziția retrospectivă de pictură Și sculptură) Fotografia de I. CUCU

Puternică, liberă,
pe soartă stăpînă“

Șlmbătă la amiază, în sala 
Dalles din Capitală, a avut loc 
deschiderea expoziției retros
pective de pictură și sculptu
ră organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură Și Artă ■și Uniunea artiștilor plastici 
din R. P. Romină, cu prilejul

ExnozÀfiìSîmbătă s-a deschis în sala 
„Nicolae Gristea" din Capita
lă expoziția de fotografii in
titulată „Viața nouă a pa
triei", organizată în cinstea 
celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării Republicii Popu
lare Romîne.

Expoziția cuprinde 152 de 
fotografii alb-negru și color 
prezentate in cadrul concursu
lui desfășurat in întâmpinarea 
zilei de 30 Decembrie. Sînt ex
puse, de asemenea, cupe, me
dalii și diplome obținute de 
artiști din țara noastră la di
verse concursuri și expoziții 
internaționale de fotografii, 
organizate in ultimul an.

★
în cadrul manifestărilor 

consacrate .împlinirii a 15 ani 

celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării Republicii Popu
lare Romîne.

Au fost de față Dumitru Po- 
pescu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, artistul poporului Ion 
Jalea, președintele Uniunii ar- eb<..

Manifest

de la proclamarea Republicii 
Populare Romîne, simbătă la 
amiază s-a deschis la Galeriile 
de artă din Calea Victoriei 
expoziția de desen satiric anti
monarhic a graficianului Du
mitru Negrea.

Sînt prezentate aproape 50 
de desene satirice.

★
In holul sfatului popular al 

regiunii Hunedoara s-a des
chis în cinstea aniversării Re
publicii, o expoziție a realiză
rilor gospodărești, edilitare și 
social-culturale înfăptuite aici 
în ultimii 15 ani. (Agerpres)

Spectacol festiv
Studenții Institutului poli

tehnic din Galați au prezentat 
un spectacol festiv închinat 
celei de-a 15-a aniversări a

oameni de 
un numeros

plastici, 
cultură,

deschidere a

tiștilor 
artă și 
public.

Cuvîntul de 
fost rostit de artistul poporu
lui Boris Caragea, președintele 
Consiliului artelor plastice.

Expoziția cuprinde unele 

proclamării R. P. Romîne. Ei 
au dat glas prin versuri și cîn
tec recunoștinței ce o poartă 
partidului pentru condițiile 
minunate de învățătură asigu
rate in anii Republicii.(Agerpres)Șezătoareliterară

ro-în sala Casei prieteniei 
mîno-sovietice din Iași a avut 
loc sîmbătă o șezătoare lite
rară cu tema „Scriitorii ieșeni 
cîntă Republica".

Cu acest prilej poețtt Geor- 
ge Lesnea, laureat al Premiu
lui de Stat, Florin Mihai Pe- 
trescu, Corneliu Sturzu și Au
rel Butnaru au citit din lucră- 

dintre cele mai valo r e lu
crări de pictură și sculptură 
realizate în ultimii ani. Sînt 
expuse portrete de oameni ai 
muncii, compoziții cu teme 
desprinse din actualitate, pei
saje.

(Agerpres)

rile proprii consacrate celei 
de-a 15-a aniversări a procla
mării R. P. Romîne.(Agerpres)

SimpozionVineri seara marele amfiteatru al Institutului politehnic din Capitală devenise neîncăpător. Cîteva sute de studenți au participat la simpozionul cu tema : „30 Decembrie 1947“. Buiat Mariana și Brezuleanu Cătălina, studente la Facultatea de filologie, au prezentat referatul „30 Decembrie, 1947 în presa timpului“. Despre isto- ■rieul act revoluționar căre a • citit versuri din creația lor: fost înscris cu litere de aur Pe „răbojul clasei muncitoare“ au vorbit poetul Marcel Breșla- șu și tovarășul Miron Dumitru,

i cum un deceniu și 
jumătate, în pra
gul anului 1948, 
poporul nostru își 
vedea împlinit 
unul dintre cele 
mai scumpe visuri 

de-a lungul

de radio au 
proclamații,

din cîte le visase 
veacurilor.

Cînd posturile 
dat glas istoricei 
imensa majoritate a cetățenilor 
României știau, destul de clar, ce anume pierea, odată pentru 
totdeauna în flacăra acelor 
cuvinte răscolitoare. Trecuseră 
abia patruzeci de ani de cînd 
burghezia Și moșierimea săr
bătoreau, sub oblăduirea ca
racatiței regale, masacrul ce
lor unsprezece mii de flămânzi. 
Se împlineau, în februarie 
1947, patrusprezece ani de cînd 
mitralierele și baionetele jan
darmilor scăldaseră în sînge 
zăpada înghețată din curtea 
atelierelor Grivița. Ultimul 
Iiohenzollern, n-a mai apucat 
să celebreze această aniver
sare.

Ștergînd de pe obrazul pa
triei odioasele vestigii ale cri
mei și tâlhăriei încoronate, 
puterea populară sfărima, în 
același timp, cea din urmă sta
vilă a drumului spre socia
lism, spre bunăstarea și feri
cirea întregului popor.

Dacă, în după amiaza a- 
ceea, penultima din 1947, mi 
s-ar fi proiectat printr-un 
fantastic procedeu, pe ecrane
le fanteziei, conturul zilei de 
astăzi a Republicii noastre, 
mulți dintre noi ar fi crezut, 
probabil, că-i vorba de un 
miraj, de viziunea fabuloasă 
a unui viitor foarte îndepăr
tat.

Și totuși, copiii care se du
ceau pentru prima oară la 
școală, atunci în iarna acelui 
an, nici nu și-au terminat fa- 

directorul Uzinelor „Grlvița Roșie“.Studenții au . recitat cu înflăcărare poezij închinate Re- publicii, au cîntat cîntece patriotice.
Tinerii 

din cercul literar 
cîntă RepublicaPrintre alte manifestări artistice închinate celei de-a 15-a aniversări a Republicii, cercul literar al salariaților Bibliotecii Academiei R.P.R. a organizat o interesantă seară de .versuri originale, închinatepatriei și frumuseților ei. AuD. Livezeanu („Cîntec pentru Republică”), S. Gălăț&anu („30 Decembrie”), I. Potopin și alți membri ai cercului literar.

de Dan DeșHu

cultatea, acum, în 1962, cînd 
țara întreagă a sărbătorit vic
toria definitivă a socialismu
lui la orașe și la sate. Intr-un 
deceniu și jumătate s-au să- 
virșit în peisajul țării și în 
conștiința oamenilor transfor
mări uriașe, depășind cele mai 
temerare visuri pe care le-am 
fi putut proiecta în vechea 
după-amiază de decembrie 
1947, pe ecranele fanteziei.

Nu-i de mirare că mulți 
dintre acei ce admiră noua în
fățișare a țării noastre, vor
besc despre miracole, despre 
ritmul „neverosimil" în care 
se dezvoltă, în toate sectoare
le, Republica Populară Româ
nă, E și firesc să apelezi la 
asemenea superlative, cînd 
privești panorama, în veșnică 
schimbare, a orașelor patriei, 
splendorile arhitectonice ale 
litoralului, monumentalele si
luete ale combinatelor indu
striale ce-și avîntă turlele în 
văzduh, ca niște impetuoase 
semne de exclamare.

Mi se pare întru totul legi
timă uimirea străinului care 
află, de pildă, în ce condiții 
trăiesc și muncesc astăzi mi
nerii, siderurgiștii, meșterii o- 
goarelor, oamenii de artă și 
cultură, din țara noastră, cum 
se înfățișează complexele stu
dențești sau sălile de cursuri 
ale noii școli din inima Bără
ganului sau din inima munți
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Planul, urmărit cu atenjia de cazangii da la Uzinele „23 August” din Capitală, sa transformă ta 
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lor. La fel de îndreptățite 
sînt, pare-mi-se, mîndria și 
bucuria celor ce înfăptuiesc cu 
mâinile lor, prin muncă înflă
cărată și neistovită, luminoa
sa politică a Partidului Mun
citoresc Romîn.

Pe drept cuvînt, se poate 
spune că imaginile fabuloase, 
pe care le-am fi considerat a- 
cum cincisprezece ani drept 
contururi ale unui viitor foar
te îndepărtat, devin, din zi în 
zi tot mai familiare fiecăruia 
dintre noi, niște miracole în 
firea lucrurilor, autentice mi
nuni cotidiene.

Ceea ce a dat Republica 
fiilor și constructorilor săi, 
este în primul rînd, această 
certitudine a forței creatoare, 
conștiința fermă că năzuințe
le poporului, aricit de îndrăz
nețe ar fi, sînt pe deplin și 
ireversibil în puterile noastre.

Cei ce contemplă uneori, cu 
firească uimire, imaginea Ro
mâniei socialiste, trebuie să 
afle s-au să-și aducă aminte 
că decenii de-a rîndul jefui
torii acestui pământ „emina
mente agricol“ au avut neo
brăzarea să afirme că romînul 
ar fi, chipurile, neînzestrat cu 
harurile tehnicii și industriei, 
că soarta lui, hărăzită de zeii 
bancari, este să rîcîie mai de
parte huma cu plugul primi
tiv, să-și ruineze plămînii în 
mizerabile ateliere sau în oc- 

nete sumbre ale minelor de 
cărbuni.

Văzîndu-l astăzi pe fostul 
cioban cum își plimbă degetele 
îndemânatice pe claviatura ta
bloului de comandă al agre
gatelor moderne, cu aceeași 
dexteritate cu care vrăjea mai 
acum cincisprezece ani, crean
ga sonoră numită fluier; pri- 
vindu-l pe fostul argat, diri
jând cu dezinvoltură treburile 
unei gospodării complexe, de 
cîteva sute de hectare ; urmă
rind cum rezolvă fetița cazan
giului teoreme care implică 
oarecari noțiuni de cuantică, 
vom înțelege limpede că prin
cipalul „miracol” al celor 
cincisprezece ani de Republi
că sînt oamenii cei noi, făuri
torii tuturor comorilor și fru
museților vieții.

Este, neîndoielnic, lucrul cel 
mai de preț care s-a făurit în 
patria noastră, sub steagul 
biruitor al partidului.

De aceea, poate, inimile tu
turor tind să bată mai viu 
cînd răsună în zare cuvintele 
imnului de stat al Republicii 
Populare Romîne :

„Puternică, liberă, 
pe soartă stăpînă /"

Atunci, fiecăruia dintre noi 
ti apare, desigur, în fața ochi
lor, sau într-un ungher al su
fletului, chipul — încununat 
de măreția muncii — al omu
lui care-și făurește cu pro- 
priile-i mîini — fericirea.
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Perioada Mihai
MălSefu abdică, Iar fiul său, Gingu, fu instruit de niște „arhangheli’’,

30 Decembrie
„Și au făcut Republica”.

(Din Expoziția de desen satiric antimonarhic a graficiamn 
hti Dumitru Negrea).



Cu prilejul
cehi de-a 15-a aniversari

Un nou succes 
d științei 
sovietice

Acțiuni pentru pace
și dezarmarea proclamării R. P. Romine

Savanții sovietici au sta
bilit legături prin rddiolo- 
cație cu Venus și Mercur

R. S. CEHOSLOVACĂPRAGA 29 — Corespondentul Agerpres transmite: Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării R. P. Romîne, prof. Gh. Nițescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar’al R. P. 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, Vâclav Slavik, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Vâclav. David, ministrul afacerilor externe, J. Plojhar, ministrul sănătății, A. Neuman, ministrul justiției, Bohumir Lomsky, ministrul apărării naționale, Lu- bomir Streugal, ministrul afacerilor interne, Frantisek Ka- huda, ministrul învățămîntului și culturii, Frantisek Zupka, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai diferitelor ministere, a numeroase organizații de masă si instituții culturale, oameni de cultură și artă, ziariști.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească.

acest prilej, prof. Vladimir Top'encearov, care a vizitat recent R. P. Romînă, a vorbit despre succesele poporului ro- mîn în construirea socialismului.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.

să organizată cu prilejul aniversării a 15 ani de la proclamarea Republicii Populare Romîne. Cu acest prilej a vorbit ambasadorul R. P. Romîne în Turcia, I. Drînceanu.Au participat reprezentanți ai presei și agențiilor de presă turcești, atașați de presă unor misiuni diplomatice creditați Ia Ankara.
JAPONIA

R. P. POLONĂVARȘOVIA 29 — Corespondentul Agerpres transmite : Cu prilejul sărbătoririi a 15 ani de la proclamarea Republicii Populare Romîne, Gh. Diaco- nescu, ambasadorul R. P. Romîne la Varșovia, a oferit o recepție în saloanele ambasadei.Au fost de față: Ștefan Jedrychowski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președinte al Comisiei de stat a planificării de pe lingă 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, ,Tan Karel Wende, vicemare- șal al Seimului, Witold Tramp- czynski, ministrul comerțului exterior, Z. Ostrowski, ministrul industriei grele, Tadeusz Gede, prim-vicepreședinte al Comisiei de Stat a planificării, Henryk Gelanski, ministrul învățămîntului superior, oameni 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.
R. P. UNGARĂBUDAPESTA 29 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne, Mi- hail Roșianu, ambasadorul R. P. Romîne la Budapesta, a organizat o gală de filme ro- mînești. Au fost de față numeroase personalități ale vieții politice, cultuțale și sociale din R. P. Ungară.

ambasadorul

R. P. BULGARIASOITA 29 (Agerpres). — După cum anunță agenția B.T.A., la Clubul oamenilor de cultură din Sofia a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 15-a aniversări a proclamării R. P. Romîne. Cu

9 RIO DE JANEIRO. — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Braziliei a creat, după cum a- 
nunță agenția Prensa Latina, 
„un organism a cărui sarcină 
este coordonarea comerțului cu 
țările socialiste”.

Tașkent : Ședința biroului 
C.C. al P.C.V.S.

pentru Asia centrală

• TAȘKENT. — La 28 de. 
cembrie a avut Ioc la Tașkent 
prima ședință a biroului C.C. 
al P.C.U.S. pentru Asia cen
trală.

Biroul C.C. al P.C.U.S. pen
tru Asia centrală a examinat 
problemele privitoare la mă
surile pentru îmbunătățirea 
conducerii de către partid a 
dezvoltării economiei națio
nale a republicilor Asiei Cen
trale și la mersul reorganiză
rii structurii aparatului orga
nelor de partid în baza hotă- 
rîrilor Plenarei din noiembrie 
a C.C. ai P.C.U.S.

La ședința Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru Asia Centrală 
a participat Frol Kozlov, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Val de irig în Europa 
occidentală

O PARIS. Pe întinse regiuni din 
Europa occidentală s-a abătut un 
val de frig care provoacă pagube 
materiale. în Franța, prețurile la 
multe produse alimentare au cres
cut, negustorii invocînd „greutăți 
In aprovizionare". în Anglia, 
ninsoarea care nu încetează de 
cîteva zile a atins la Londra un 
strat de 25 cm, îngreunînd mult 
circulația. Multe șosele naționale 
sînt acoperite de troiene de ză-

R.P.F. IUGOSLAVIABELGRAD 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 aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne.Au fost prezenți Pavle Gre- gorici, vicepreședinte al Scup- scinei Populare Federative a R.P.F.I., Velimir membru al Vecei Executive Federative, Punisa Perovici, secretar al Comisiei pentru A- facerile Externe a Scupșcinei Populare Federative, Dusan Kveder, secretar de stat adjunct al Afacerilor Externe, și alte personalități ale vieții politice iugoslave, generali și o- fițeri superiori ai armatei populare iugoslave, oameni de cultură și artă, ziariști.Au participat, de asemenea, șefi ai oficiilor diplomatice a- creditați la Belgrad și corespondenți ai presei străine.
ANGLIA

Stojinici,

LONDRA 29 (Agerpres). — Asociația de prietenie anglo- romînă a organizat în sala „Hammer’’ din Londra o adunare festivă în cinstea celei de-a 15-a aniversări a Republicii Populare Romîne.Deputatul Sydney Silver- man, care a făcut recent o vizită în Romînia, a vorbit despre succesele obținute de Republica Populară Romînă în ultimii ani, remarcînd faptul că poporul romîn pășește cu avînt pe calea construirii unei vieți noi. Arătînd că exprimă și sentimentele a milioane de englezi, deputatul Silverman a urat poporului romîn noi succese în activitatea sa rodnică pentru pace și colaborare între popoare.In încheierea adunării festive a fost prezentat filmul romînesc „Băieții noștri”.
ITALIAROMA 29 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Romîne, Legația R. P. 
Romîne în Italia a organizat o 
conferință de presă. Au parti
cipat reprezentanți ai Minis
terului de Externe al Italiei, ai 
agențiilor de presă italiene 
ANSA și „Italia", ai ziarelor 
italiene. Au fost prezenți, de 
asemenea, atașați de presă ai 
reprezentanțelor diplomatice 
din Roma și corespondenți ai 
presei străine.

După conferința de presă s 
urmat un cocteil.

TURCIAANKARA 29 (Agerpres). — La ambasada R. P. Romînă din Ankara a avut loc la 28 decembrie o conferință de pre-

padă, iar traficul feroviar a fost 
grav perturbat.

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

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

Declarația comună 
algeriano-ungară

• ALGER. La Alger a fost dată 
publicității declarația comună al
geriano-ungară cu privire la vizita 
delegației guvernamentale ungare 
în Algeria. în declarația semnată 
de Mohammed Khemisti, ministrul 
afacerilor externe al Algeriei, și 
Gyula Kallai, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, se subliniază necesitatea 
de a se Instaura o pace trainică 
prin lupta hotărîtă împotriva colo
nialismului, pentru eliberarea po
poarelor care se mai află sub do
minație străină.

După cum transmite agenția 
France Presse, în declarație se 
arată că guvernul ungar l-a invitat 
pe Ben Bella, șeful guvernului al- 
gerian, de a face o vizită oficială 
în R. P. Ungară. Data vizitei vaîn R. P. Ungară. Data vizitei 
fi anunțată ulterior.

din 
su-

PARIS. — Peste o jumătate 
întreaga populație a globului 
feră din cauza lipsei de hrană, 
iar milioane de oameni nu primesc 
asistența medicală necesară, a de
clarat Macaulay, președintele Con
siliului guvernatorilor Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie, în mesajul 
de Anul Nou dat publicității la 28 
decembrie. Anul 1963, cînd se va 
sărbători aniversarea unui secol 
de la înființarea Crucii Roșii, a 
subliniat el, trebuie să fie anul 
orientării viitoarei activități a ligii 
spre înlăturarea suferințelor ome-

aia-
TOKIO 29 (Agerpres). — Corespondentul special Soran Emil transmite :în cinstea celei de-a 15-a a- niversări a R. P- Romîne, Asociația de prietenie japono-ro- mînă a organizat la Tokio o adunare festivă cu prilejul căreia a luat cuvîntul Shiro Su- zuki, secretarul asociației, și Ion Obradovici. ministrul R. P. Romîne la Tokio, care au vorbit despre realizările obținute de țara noastră îjtfcei 15 ani care au trecut deTa proclamarea Republicii.La Legația R. P. Romine din Tokio a avut loc o conferință de presă.Radu Comșa, consilier al Legației R.P.R. la Tokio, a vorbit despre realizările obținute de poporul romîn în cei 15 ani de existență a Republicii.

MOSCOVA. — Ziarul „Pravda" 
a anunțat la 29 decembrie că re
vistele științifice din U.R.S.S. vor 
publica rezultatele amănunțite ale 
observărilor de radiolocație asupra 
planetelor Mercur și Venus, efec
tuate în anul 1962. Aceste obser
vări au fost efectuate cu ajutorul 
unui puternic radiolocator cosmic, 
creat 
netei 
tuată

La
de știință sovietici au reușit, pen
tru prima dată în istoria omenirii, 
să stabilească legătura radio cu 
planeta Venus. Cuvîntul „Pace" 
emis în ziua de 19 noiembrie de 
pe Pămînt prin codul telegrafic a 
ajuns în planeta Venus, s-a re
percutat de pe această planetă și, 
străbătînd distanța totală de 
81 745 000 km, după 4 minute, 32 
secunde și 7 zecimi de secundă 
a fost recepționat din nou pe 
mint.

La 24 noiembrie, prin aceeași 
todă au fost emise pe planeta 
nus cuvintele „Lenin", „U.R.S.S.". 
Repercutîndu-se de pe suprafața 
planetei, după 4 minute, 44 secun
de și 7 zecimi de secundă aceste 
cuvinte au fost recepționate pe Pă
mînt. Distanța totală pe care aceste 
cuvinte au străbătut-o în Cosmos 
este de 85 360 000 km.

in U.R.S.S. Radiolbcația pla- 
Mercur a reușit să fie efec- 
pentru prima dată în lume;
19 și 24 noiembrie, oamenii

Pă-

me-
Ve-

PARIS 29 (Agerpres). — TASS transmite : Partizanii păcii din Franța desfășoară o largă campanie pentru dezarmare. In departamentul Sa- one-et-Loire, ei au organizat într-o serie de întreprinderi industriale expoziții pe tema dezarmării. In departamentul Loire au avut loc mitinguri și adunări, unde a fost vizionat filmul documentar despre congresul mondial pentru dezarmare și pace de la Moscova. Acest film documentar a fost realizat de delegatul acestui departament care a participat la congres. Mulți participanți la mitinguri au intrat în rîn- dul mișcării franceze a partizanilor păcii.In primele zile ale noului an, asemenea manifestații vor avea loc și în alte regiuni ale țării. Astfel, în departamentul Sena se va organiza „Săptămîna informării despre dezarmare”, în cadrul căreia în toate orașele departamentului vor avea loc mitinguri ale partizanilor păcii.

de baze americane pentru ra
chete în Italia găsește un ecou 
tot mai larg în țară. Ziarul 
,,Unita’’ anunță .că 40 de profe. 
sori universitari din Italia, 
printre care, Rodolfo Marga- 
ria, președintele Comitetului 
italian de luptă pentru dezar
mare atomică, s-au solidarizat 
cu cererea oamenilor de cul
tură. Acestei cereri i s-au 
alăturat, de asemenea, 65 de 
profesori de școli medii și li
ber profesioniști din orașul 
Ravenna.

Lichidarea bazelor america
ne pentru rachete în Italia au 
cerut-o primarii și consilierii 
municipali din orașele Aosta 
și Reggio Emilia.

★

★

ROMA 29 (Agerpres). — Pro
de culturătestul oamenilor

italieni împotriva amplasării

ATENA'. — La 27 decembrie, 
aproximativ 500 de țărani greci 
au organizat în apropiere de 
orașul Kandia (insula Creta) o de
monstrație de protest în legătură 
cu faptul că autoritățile le-au con
fiscat pămîntul pentru construc
ția unei baze de rachete a N.A.T.O. 
fără a li se plăti nici un fel de 
despăgubiri. Mîniați, țăranii au 
împiedicat lucrările de construcție 

’ a autostrăzii ce duce spre regiunea 
bazei.

Numai după intervenția vice
președintelui Consiliului de Mi
niștri Kanellopoulos, ca.re a pro
mis să satisfacă revendicările ță
ranilor, aceștia au suspendat de
monstrația. Țăranii au declarat că 
vor organiza o nouă demonstrație 
de protest dacă 
zile revendicările 
fost satisfăcute.

DANEMARCACOPENHAGA 29 (Agerpres). — în seara de 28 decembrie, în sala unuia din principalele cinematografe din Copenhaga, a avut loc o gală de filme românești organizată cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne. Au fost prezentate filmele „Ucenicul vrăjitor’’, „Histria”, „însemnări din Deltă“, „Voroneț” și „Turneul U.E.F.A.”. Cu acest prilej în holul cinematografului a fost organizată o expoziție de fotografii înfățișînd aspecte din Romînia și un stand cu diferite publicații românești.Au participat ministrul justiției al Danemarcei, Haekkerup. ministrul cuitului A. Normann,ționari superiori din Ministerul Af acerilor Externe, precum și reprezentanți ai cercurilor de afaceri și ai vieții culturale din Danemarca. Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.

Hanspes- func-

FINLANDA

HELSINKI 29 (Agerpres). — 
Legația R. P. Romîne din 
Finlanda a organizat la 28 de
cembrie o conferință de presă 
cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a proclamării Republi
cii Populare Romîne. Însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Helsinki, 
I. Crișan, a vorbit despre rea
lizările multilaterale obținute 
de poporul romîn în anii regi
mului de democrație populară.

Au participat reprezentanți 
ai Agenției finlandeze de in
formații, ai presei și radiote- 
leviziunii finlandeze.

7i

nești în toate formele de manifes
tare ale acestora.

Macaulay a adresat tuturor ță
rilor chemarea să adopte princi
piul soluționării pe cale pașnică a 
problemelor internaționale. Pre
ședintele Consiliului guvernatori
lor a chemat, de asemenea, or
ganizațiile naționale de Cruce 
Roșie să depună toate eforturile 
pentru a contribui la înțelegerea 
reciprocă pe plan internațional 
vederea consolidării păcii.

Greva tipografilor 
din New York

în

• NEW YORK. La New York 
continuă greva muncitorilor tipo
grafi. Nouă mari ziare nu apar de 
la 8 decembrie. In istoria New 
Yorkului aceasta este cea mai în
delungată grevă. Formal se con
sideră că între reprezentanții sin
dicatului muncitorilor tipografi și 
Asociația editorilor se duc tra
tative cu privire la încetarea gre
vei și la reglementarea conflictu
lui. In realitate însă, asociația edi
torilor recurge la manevre și se 
sustrage de la tratative serioase. 
Mediatorul numit de guvern pen
tru a contribui la tratative a de
clarat la 28 decembrie că ele vor 
fi reluate abia după Anul nou.

• NEW YORK. în prezent, în 
porturile litoralului de răsărit al 
S.U.A., începînd din statul Mâine 
pînă în statul Texas se află inacti
ve aproape 100 cargoboturi ocea
nice. Lucrările de descărcare și 
încărcare pe aceste nave.au înce
tat complet, ca urmare a grevei 
docherilor care continuă.

în portul New York, prin care 
săptămîna trecută treceau în fie
care zi cîte 150 
descarcă în prezent

de nave, se 
numai 6 nave.

• NEW YORK. 
cuvîntul la clubul 
New York, președintele S.U.A., 
Kennedy, a declarat că 60 la sută 
din populația Hondurasului este 
analfabetă. în legătură cu aceasta,

Luînd recent 
economic din

Aspect din timpul unei demonstrații a oamenilor muncii din capi
tala' Franței pentru condiții mai bune de muncă și viața, împotriva 

scumpetei în continuă creștere.

hTO VIMA" despre eeonlomia
Greciei

\

ATENA 29 (Agerpres). — La sfârșitul anului 1962 Grecia a ajuns la un bilanț trist, anul 1962 fiind primul an al participării țării la Piața comtlnă. Influentul ziar burghez „To Vima“ scrie că situația e- conomiei din Grecia se pare a fi mult mai rea decît se presupunea.Micșorarea volu-

mului producției a-, gricole cu 5—6 la sută, subliniază ziarul, înseamnă că țăranul grec a devenit mult mai sărac, că s-a accentuat mai mult inegalitatea în împărțirea venitului național între diferitele clase ale țării.Potrivit datelor o- ficiale, relevă ziarul, în Grecia există 865 000 de șomeri

totali și parțiali și 3 000 000 de oameni considerați săraci, cu venituri mult mai mici decît minimul necesar.„To Vima’’ arată că faimosul program economic guvernamental pe anii 1960-1964, care prevede creșterea venitului național cu 6 Ia sută, suferă pe an ce trece eșec după eșec.în următoarele 
nu vor fi

Uzinele avioaneCu ocazia unei greve In California,
„Lockheed”, un tînSr salariat în vîrstă de 2.0 de ani din orașul 

Van Nuys a fost maltratat de poliție pentru „vina” de-a se fi 
opus unui grup de spărgători de grevă.

Din revista „SCHWEITZER ILLUSTRIERTE

0 INVITAȚIE CU TÎLC...
7 homes Doran, șo-

' mer din Liver
pool, în vîrstă 

'de 40 de ani, a adre
sat primului ministru 
britanic Macmillan o 
scrisoare prin care îl 
invită să „sărbătorea
scă" împreună noap
tea de revelion, Doran 
locuiește în localitatea 
Merseyside, în apro
piere de Liverpool, re-

giune unde în ultimele 
luni numărul șomerilor 
a atins cifra de peste 
37 000. Thomas Doran 
este șomer de mai 
bine de doi ani. Re
cent, soția și fiica sa 
și-au pierdut și ele 
slujbele.

„Nu mîncăm 'decît 
pline și mezeluri. De 
mai multe luni nu mai

știm ce este aceea 
mîncare caldă’’ — a- 
rată Doran în scrisoa
rea de invitație. Trimi- 
țînd invitația primului 
ministru, Thomas Do
ralo a infenfionaf în 
primul rînd să-i atragă 
acestuia atenția asupra 
condițiilor grele în 
care se află șomerii 
britanici în ajunul nou
lui an.

ziarul „Washington Post and Ti
mes Herald" scrie într-un articol 
de fond publicat în numărul său 
din 28 decembrie, că cei care l-au 
ascultat pe Kennedy ar fi fost pro
babil mai impresionați dacă el 
le-ar fi comunicat că potrivit re- 
censămîntului din anul 1960, în 
districtul Columbia, din care face 
parte și capitala S.U.A., 6 500 de 
locuitori în vîrstă de peste 25 de 
ani nu au frecventat niciodată 
școala și peste 20 600 de cetățeni 
au frecventat școala între 1 an și 
4 ani, și prin urmare sînt și ei 
neștiutori de carte. Cu justificată 
Ironie, ziarul recomandă președin
telui să includă districtul Colum
bia în „alianța pentru progres", 
alături de țările latino-americane 
înapoiate.

SANAA. Postul de radio 
Sanaa a anunțat că forțele 
militare ale Republicii Arabe 
Yemen au eliberat în cursul 
acestei săptămîni orașul Harib, 
din apropierea graniței cu Fe
derația Arabiei de sud, aflată 
sub dominația colonialiștilor 
englezi. Orașul era ocupat de 
trupele monarhiste sprijinite 
de autoritățile britanice din 
teritoriul învecinat.

• LEOPOLDVILLE. La 28 decem
brie, în incinta Centrului cultural 
din Leopoldville s-a deschis cea 
de-a 5-a conferință a reprezentan
ților forțelor naționale de elibe
rare și ai organizațiilor dintr-o 
serie de țări africane grupate în 
Mișcarea panafricană pentru eli
berarea Africii centrale și răsă
ritene (Pafmeca).

BERLINUL OCCIDENTAL 29 (A- 
gerpres). — R. Barzel, ministrul 
de la Bonn pentru problemele în
tregii Germanii, a apărut din nou 
în Berlinul occidental. După cum 
s-a aflat el va sta aici două zile 
și se va întîlni cu Brandt, prima
rul Berlinului occidental, și cu alți

reprezentanți ai autorităților vest- 
berlineze.

Grecia : Business 
cu alimente alterate

ATENA. — Vinderea de 
produse alimentare alterate 
către populație s-a transfor
mat în Grecia într-un busi
ness al afaceriștilor abili, sub
liniază revista „Ikones”. „Din 
anumite cauze”, scrie revista, 
peste jumătate din carnea con
sumată în Grecia ajunge pe 
piață fără a fi verificată. Tot 
așa stau lucrurile cu laptele, 
untul și alte produse. în felul 
acesta numeroși speculanți au 
deplină libertate de acțiune. 
Pot fi aduse mii de exemple 
de punere în vînzare a unor 
alimente alterate, mii de 
exemple de intoxicări semna
late în fiecare zi și cauzate 
de asemenea alimente, scrie 
revista „Ikones”.

WASHINGTON. — într-un co
municat al agenției naționale pen
tru aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic a S.U.A. se arată că 
încercările tehnicienilor de a in
tra în (legătură 
lay", lansat la 
eșuat.

cu satelitul ,,Re-
13 decembrie au

accidente deNumeroase 
circulație în Germania 

occidentală

9 BONN. în cursul lunii octom
brie a.c., din cauza celor 28 841 de 
accidente de automobil, în R. F. 
Germană au murit 1496 persoane.

Potrivit unui comunicat al Di
recției de statistică din R. F. Ger
mană, numărul victimelor acestor 
accidente a crescut cu 5,6 la sută 
în comparație cu aceeași lună a 
anului 1961.

lustrind neliniștea 
produsă la Bonn de 
acordurile Macmil- 
lan — Kennedy cu 
privire la rache
tele pe care S.U.A. 
le vor livra An

gliei, presa vest-germană pu
blică comentarii prin care cere 
ca R.F.G. să aibă și ea acces la 
armele nucleare.

„Înțelegerea realizată între 
Washington și Londra cu pri
vire la crearea unei forțe sub
marine înzestrate cu rachete 
„Polaris“, scrie, printre altele 
„Franlciurter Rundschau", tre
buie considerată ca o etapă pre
liminară spre crearea forțelor 
armate atomice ale N.A.T.O.“. 
„în capitala federală, arată în 
continuare ziarul, domnește im
presia că Germania occidentală 
a fost nedreptățită".

în cercurile politice vest-ger- 
mane se exprimă, de asemenea, 
părerea că poziția adoptată de 
S.U.A. și Anglia față de Bonn se 
explică prin dorința Washingto
nului de a determina Bonnul să 
fie „mai conciliant“ în proble
mele politice și militare impor
tante ale N.A.T.O., deoarece 
pretențiile prea insistente ale 
guvernului de la Bonn de a i se 
acorda un rol mai important în 
rezolvarea problemelor econo
mice și militare ale Europei occi
dentale au produs o serioasă 
enervare la Washington și Lon
dra. „Die Deutsche Zeitung" îi 
învinuiește pe americani de 
„intenția încăpățînată“ de a 
păstra monopolul atomic, arun- 
cînd pe umerii „altora", adică 

în primul rînd pe cei ai R. F.

Germane, povara Înarmării lor 
cu armament clasic.

Ziarul „Die Welt" cete direct 
ca R. F. Germane să i se acorde 
drepturi egale cu ceilalți mem
bri ai N.A.T.O. în domeniul 
înarmării nucleare.

Prin hotărîrile lor, consideră 
ziarul, Kennedy și Macmillan 
stabilesc o „nouă clasificare" 
în N.A.T.O., subîmpărțind pu
terile membre ale blocului în 
„puterea producătoare“ (S.U.A.), 
cele de „rangul doi" (Anglia și 
Franța), precum și celelalte 
„care le urmează Ia o mare dis
tanță“, între care s-ar afla și 
R. F. Germană.

Toate aceste frămîntări sînt 
urmărite cu o deosebită aten
ție Ia Londra, unde se conside
ră că manevrele cercurilor gu
vernante din Germania occiden
tală au drept scop înarmarea 
Bundeswehrului cu arme nu
cleare. După cum arată ziarul 
„Daily Mirror", guvernul lui A- 
denauer este nemulțumit că 
Germaniei occidentale nu i s-au 
propus rachetele „Polaris“, așa 
cum a făcut-o președintele Ken
nedy față de Anglia și Franța. 
Germania occidentală, scrie 
„Daily Mirror", „intenționează 
să pornească în noul an o ofen
sivă pentru a obține un vot în 
viitoarea organizație și să exer
cite un control asupra armei a- tomice a N.A.T.O.“. Vizita la 
Londra a ministrului afacerilor 
externe al R.F.G., Schroeder — 
stabilită pentru 7 ianuarie — 
face parte din această ofensivă.

*=**■=!■ j

Bundeswehrul face noi
recrutări de tineri I
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BONN. — După cum anunță 
agenția D.P.A., la începutul 
lunii ianuarie vor fi chemați 
pentru serviciul militar în 
Bundeswehr încă aproximativ 
33 000 je persoane. Prin aceas
ta, rîndurile armatei vest-ger- 
mane vor crește pînă la 398 000 
de soldați.

ANKARA. — Răspunzînd 
la o interpelare în Medjlis, 
ministrul învățămîntului din 
Turcia a recunoscut că în a- 
ceastă țară se resimte lipsa a 
aproximativ 17 800 de învăță
tori. Din această cauză sute 
de școli nu au putut fi des
chise. Potrivit afirmației mi
nistrului, nevoile de învățători 
în Turcia vor putea fi satis
făcute abia peste zece ani.

Unele ziare turce consideră 
că această criză acută a în
vățămîntului se
proastei situații materiale 
învățătorilor.

datoreștea
Turcia : Majorarea 
prețurilor la unele 
produse alimentare

ISTANBUL. — în ajunul 
nului nou din multe orașe ale 
Turciei sosesc știri în legătură 
cu majorarea prețurilor la car
ne, fructe și Ia alte produse 
alimentare. După cum scrie 
ziarul „Hurriyet“, la Ankara, 
de exemplu, s-au scumpit pre
țurile la făină, măsline și unt. 
De asemenea, s-a scumpit cu 
20 la sută costul produselor za
haroase.
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Realități 
katangheze

■
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aca evenimentele politice și militare legate de atitudinea refractară și agresivă a separatiștilor katanghezi sînt oglindite pelarg în telegramele agențiilor de presă și în paginile ziarelor occidentale, despre situația internă propriu-zis din Katanga s-a scris mai puțin. A- ceastă „cortină a tăcerii“, probabil nu întîmplător impusă, a

fost recent ridicată, întrucîtva, de doi ziariști care au vizitat Elisabethville. Concluziile la care ei au ajuns sînt în linii generale asemănătoare.Ceea ce te izbește în primul rînd, afirmă un corespondent al revistei americane „Newsweek“, este prezența masivă a europenilor, în special a belgienilor. In momentul de față se găsesc la Elisabethville cu 15 000 de europeni mai mulți decît înaintea acordării independenței Con- goului.Al doilea aspect caracteristic este puținătatea mărfurilor în magazine. Anumite produse de strictă necesitate, cum ar fi alimente, chibrituri și altele sînt greu de procurat. In fața magazinelor se formează cozi lungi.Cum se explică această situație economică cu totul nesatisfăcătoare, dat fiind că autoritățile katangheze dispun totuși de resurse financiare importante provenite din impozitele plătite de societatea Union Minière ? Răspunsul îl dă un alt ziarist, corespondent al ziarului vest-german „Frankfurter Allgemeine“, care subliniază că reprezentanții katanghezi „vorbesc deschis despre faptul că importantele sume de devize obținute de Katanga sînt necesare pentru achiziționarea de armament“.Un al treilea aspect al realității katangheze este rolul important pe care îl joacă în statul marionetă amintita societate, „inima katangăi“, după cum se exprimă corespondentul ziarului „Frankfurter Allgemeine“. Corespondentul pune degetul pe rană atunci cînd scrie că „în cazul ~ cînd această societate va fi răpusă, sau dacă nu vă mai putea să-și transporte minereul pe cele două căi ferate Spre Angola sau Rhodezia, lupta pentru Katanga va fi luat în mod practic sfârșit“.Este semnificativ că alături de „Union Minière“ apar ca ciupercile noi întreprinderi cu capital străin. într-o singură săptămîna, comunică ziaristul de la „Newsweek“, în Katanga au luat ființă nu mai puțin de 60 de întreprinderi noi, cu un capital învestit de treizeci milioane franci noi.
La închiderea ediției

Agravarea situației 
din KatangaELISABEHVILLE 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. care au luat treptat amploare transformîn- du-se în cursul zilei de vineri în operațiuni militare de anvergură.

★
ELISABETHVILLE 29 (Agerpres). 

— In cursul după-amiezii de vi
neri, la Elisabethville au continuat 
ciocnirile între trupele O.N.U. și 
mercenarii katanghezi. După cum 
reiese din relatările corespondenți
lor de presă, trupele O.N.U. dețin 
controlul asupra întregului oraș. 
Cu toate acestea, jandarmeria ka
tangheză nu a încetat focul. Tru
pele O.N.U. au ocupat postul de 
radio katanghez, clădirile poștei, 
telefoanelor jși gara.

Agenția U.P.I. anunță că avioane 
aparținînd trupelor O.N.U. au ata
cat cea maî importantă bază ae-.

riană katangheză de la Kolwezi, 
distrugînd mai multe avioane ka- 
tangheze, precum, și hangarele de 
pe aerodrom. Forțele O.N.U. au 
ocupat, de asemenea, palatul pre
zidențial al lui Chombe. Purtătorul 
de cuvînt al forțelor O.N.U. la 
Leopoldville a anunțat că Moise 
Chombe ar fi părăsit Elisabethvil- 
le-ul.

Potrivit declarației unui purtător 
de cuvînt al consulatului englez 
din Katanga, „nu se știe nimic des
pre soarta lui Chombe". Agenția 
citată relevă pe de altă parte că 
„dacă vreo oficialitate din Elisa- 
bethville cunoaște unde se află în 
momentul de față Chombe, atunci 
cu siguranță că acesta este con
sulul englez". In după-amiaza zilei 
de 29 decembrie, Ministrul Aface
rilor Externe al Angliei a dat pu
blicității un comunicat privitor la 
poziția Angliei față de actualele 
evenimente din Congo. Comunica
tul precizează că „Anglia se opune 
folosirii forței de către Națiunile 
Unite în vederea reglementării si
tuației din Congo",REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București Piața „Scînteii*. TeL 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".
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