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ÎN INTERIORUL ZIARULUI :

DE PESTE HOTARE

Procedeelor înaintate - o largă extindere
aplica în procesul de pro
ducție o serie de propuneri 
valoroase făcute de munci
tori cu ocazia dezbaterii ci
frelor de plan. Ca maistru 
principal al secției laminoa
re, mă voi strădui să orga
nizez în așa fel munca îneît 
colectivul nostru să lucreze 
cu o productivitate cit mai 
ridicată, să realizeze o pro
ducție de bună calitate. Mă 
refer la extinderea unor pro
cedee înaintate de muncă, 
cum ar fi încălzirea uniformă

în prezent 
mercenarilor 
armata ■ lui 

relatează a-

LA OXFORD s-a deschis confe
rința internațională a partizanilor 
dezarmării nucleare.

ILIE VOINEA 
maistru principal 

la secția laminoare 
Uzina „Ciocanul”- 

Nădrag

Anul care a trecut a fost 
pentru colectivul nostru un 
an rodnic. Planul producției 
globale a fost realizat încă 
de la 5 decembrie, iar pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu aproape 6 la sută față de 
indicele planificat. Aceste 
succese au avut la bază o 
mai bună organizare a mun
cii, perfecționarea procesului 
de producție.

Acum am început un nou 
an cu dorința ca zi de zi să 
muncim tot mai spornic. Vom

a pachetelor de tablă, mai 
buna reglare a cilindrilor, 
reducerea numărului de tre
ceri prin' cajele de'laminare 
și la alte îmbunătățiri tehno
logice ce ne vor da posibi
litatea să obținem un volum 
sporit de produse, de bună 
calitate.

Spectacole 
ale

,, Rapsodiei 
Romine”

PROLETARI BIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA*

Una din condițiile progresului continuu al producției, a creșterii productivității muncii și obținerii unei calități superioare a fabricatelor o constituie perfecționarea neîntreruptă a tehnologiei de fabricație, introducerea unor metode moderne de lucru. Colectivul uzinei noastre a acumulat o bună experiență în a- ceastă direcție, el este hotărît s-o dezvolte și mai mult în viitor.Uzina „Hidromecanica“ produce o serie de fabricate de înaltă tehnicitate. Pentru a realiza asemenea produse, se înțelege, este nevoie de o tehnologie modernă, bine pusă la punct. Anul trecut am fost înzestrați cu mașini și utilaje moderne, așa că în sectoarele prelucrătoare procesele tehnologice s-au schimbat în raport cu mașinile și utilajele ce ne-au sosit.. M-aș referi mai ales la preocuparea colectivului din turnătorie. în anul trecut, aici s-a extins la un mare număr de repere procedeul de turnare cù maselote exoterme și cel de turnare în forme cu silicat de sodiu. întărit cu bioxid de carbon.Introducerea de procedee moderne de lucru a adus uzinei importante economii de metal. La sfîrșitul anului s-au înregistrat aproape 50 de tone de oțel economisit Dacă pînă nu de mult turnătoria reprezenta pentru întreaga uzină o verigă mai slabă în lupta poastră pentru realizarea sarcinilor de plan, astăzi ea reușește să producă piese de bună calitate, reducînd rebutul sub coeficientul admis. Și asta pentru că aici se dă multă atenție îmbunătățirii tehnologiei.Pentru perfecționarea procedeelor de turnare, specialiștii noștri studiază documentația modernă, precum și experiența uzinelor mari din oraș, spre a perfecționa continuu tehnologia de fabricație.în aceste zile vom. trece la introducerea unui procedeu nou de turnare. Este vorba de turna- réa în forme de polistiren.Rotorii unui nou produs se turnau pînă nu de mult în ceară. Se întîmpla uneori ca atunci cînd intrau la prelucrare, o

parte din ei să fie rebutați. Atunci, un grup de specialiști din uzină în frunte cu inginerii Constantin Cotora și Ion Mondan, s-au apucat să cerceteze documentația de specialitate, să caute o soluție pentru a înlătura acest neajuns. Pe baza unor studii s-a trecut la . experimentări. Turnările făcute în luna decembrie după procedeul amintit au dat bune rezultate. Calitatea rotorilor este excelentă, suprafețele sînt netede,'nemaifiind nevoie de prelucrări. Prin introducerea sistemului de turnare în forme de polistiren se realizează anual economii de circa 450 000 lei.în ce privește extinderea celorlalte' procedee tehnologice, am prevăzut în planurile noastre ca încă ■ 16 repere să se toarne după procedeul cu maselote exoterme și încă. 40 de tone piese — în forme cu silicat de sodiu întărite cu bioxid de carbon.Multe din propunerile cuprinse în planul de măsuri tehnice și organizatorice se referă la îmbunătățirea tehnologiei de fabricație. Așa, de pildă, s-a propus ca turnarea în forme de polistiren să se extindă și la alte repere. Alte propuneri se referă la îmbunătățirea tehnologiei în secțiile prelucrătoare. S-a ținut seama, bunăoară, de propunerea de a se re- studia procesele tehnologice Ia piesele unde rebutul se menține relativ ridicat și să se perfecționeze tehnologia. Noi vom schimba și tehnologia de vopsire a pieselor. Se va. trece la sfîrșitul acestui trimestru la vopsitul în tunel cu jeturi.în general pot spune că în uzina noastră a crescut mult în ultima vreme grija și preocuparea colectivului pentru perfectionarea tehnologiei, introducerea unor procedee moderne, avantajoase de muncă. Este un lucru explicabil ; fiecare muncitor, tehnician și inginer din uzină s-a convins că tehnologia nouă este o cale importantă de a asigura realizarea sarcinilor sporite de plan pe anul 1963, că numai astfel se poate ajunge la o calitate superioară a produselor.
PAVEL MOLDOVAN 

directorul Uzinei „Hidromecanica"- 
Brașov

Fruntași la repararea 
utilajului agricol

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). Mecanizatorii 
din stațiunile de mașini și tractoare ale regiunii 
Dobrogea lucrează în aceste zile de zor la repa
rarea și revizuirea tractoarelor și a celorlalte ma
șini agricole. Ca urmare a unei bune aprovizionări 
cu piese de schimb, a eiectuării reparațiilor după 
grafice de lucru etc., pînă în prezent în stațiunile 
de mașini și tractoare din regiunea Dobrogea au 
iost reparate peste 2 000 de tractoare, 2 200 pluguri, 
aproape 2 000 de semănători și altele, adică peste 
65 la sută din parcul mașinilor agricole necesare 
în campania de primăvară.

La S.M.T. 23 August și Horia reputațiile se apro
pie de sfîrșit. Mult avansate sini și S.M.T.-urile Pan- 
telimon, Dorobanțu, Băneasa și altele.

La odihnă
VATRA DORNEI (coresp. „Scinteii”). 

Ieri au început să sosească în pito
reasca stațiune Vatra Dornei, care 
funcționează fără întrerupere și pe 
timpul iernii, primii oaspeți din acest 
an. Printre ei se allé muncitori și co
lectiviști, mecanizatori din S.M.T. și 
gospodării de stat din regiunile Ba
nat, Bacău, Galați și altele.

Anul acesta, stațiunea va găzdui 
peste 10 000 de oameni ai muncii. 
Pentru îmbunătățirea tratamentului in 
afecțiunile de cord și reumatice, aici 
a lost dată in folosință o nouă secție 

de hidro-fizio-te- 
rapie care măreș
te cu mult capa
citatea de trata
ment.

Dat fiind mare
le număr de spec
tatori din Capita
lă care și-au ex
primat dorința de 
a vedea spectaco
lele ,,Rapsodiei 
Romine”, ansam
blul va prezenta, 
în zilele de 8 și 
9 ianuarie, orele 
20 în sala., Pala
tului R. P. Romi
ne, două specta
cole extraordinare 
care vor cuprinde 
același program 
susținut de ansam
blul nostru folclo
ric cu prilejul re
centului turneu in 
S.U.A.

COflStlTUiCțtt

Pentru 
studențl
Studenților In

stitutului de mine 
din Petroșeni le-a 
fost dată în folo
sință încă o clă
dire, cuprinzînd 
20 de săli de 
cursuri, un amfi
teatru cu 500 de 
locuri, un cămin 
studențesc cu 330 
de locuri și o se
rie de laboratoa
re. Noile cons
trucții creează 
condiții tot mai 
bune de studiu, 
de lucrări practi
ce și cazare stu
denților Institutu
lui. (Agerpres)
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La venirea zăpezii — cu ani în urmă — mistria era pusă 
de o parte. Constructorii părăseau șantierele, care deveneau 
pustii pînă Ia venirea primăverii. Acum, datorită introducerii 
metodelor avansate și folosirii materialelor noi de construcții, 
lucrul pe șantiere cunoaște un ritm viu și pe timp de iarnă. 
Buna pregătire a șantierelor pentru timpul friguros își spune 
acum cuvîntui. Am vizitat zilele acestea — cu aparatul de 
fotografiat — cîteva șantiere de construcții din Capitală.

...Noul ansamblu de locuințe de pe . strada Sergent Nițu 
Vasile. Anul acesta se vor construi aici aproape 2 000 de a- 
partamente. Ca urmare a pregătirilor făcute, munca de pe 
șantier în aceste zile friguroase decurge normal. Echlpa .de 
dulgheri condusă de Nicolae Nițu lucrează la montarea co- 
frajelor din placaje tcgofilm, de la etajul 1 al blocului 26 
(fotografia nr. 1).

Blocuri noi s-au ridicat și pe șantierul nr. 3-Balta Atbă- 
Est. Anul trecut s-au terminal 1 070 de apartamente. Sînt în 
curs de construcție încă 2 blocuri cu 160 de apartamente, pe 
care constructorii bucureșteni și-au propus să le predea mai 
devreme cu o lună față de plan. Pe șantier s-au executat din 
vreme instalațiile și lucrările auxiliare pentru încălzirea locu
rilor de muncă. Zidarii muncesc chiar și la lucrări exterioare. 
Ne aflăm la etajul IV al blocului V 20. Cu ajutorul macara
lei se montează fișiile prefabricate ale planșeului. 
pelor de zidari Chiriță Rusu și Florea Neagu (în 
studiază după desen locul de montare a fîșiilor 
nr. 2).

încă cu mult înainte de căderea primei zăpezi, 
rele întreprinderii nr. 5 de construcții-montaj s-au terminat 
pregătirile pentru iarnă. Lucrările de montare a panourilor 
mari prefabricate, de turnare a betoanelor etc. au continuat 
neîntrerupt. în acest an întreprinderea va construi în Capi
tală aproape 2 500 apartamente.

în primele zile ale acestui an constructorii de aici au ter
minal montajul etajului IV de la blocu] 11 de pe B-duI 1 Mal 
și au turnat primele cantități de beton la blocul C-3 din noul 
ansamblu de locuințe Jiului—Scînleia.

Printre echipele care au obținut rezultate bune în între
cere se numără și cea condusă de fierarul-betonist Șteîan 
Suciu, al cărui loc de muncă este protețat cu prelate textile 
montate pe schelet metalic. Iată echipa montînd armătura

Șefii echi- 
prim plan) 
(fotografia

pe șantie-

In sporirea 
în dezvol- 

către stat a

3 500 DE GREVE au fost înre
gistrate în 1962 în S.U.A., la care 
au participat 1 250 000 de munci
tori. In urma grevelor, S.U.A. au 
pierdut 19 milioane zile-muncă, 
cu trei milioane mai multe decît 
în anul precedent.

Întreprinderea „Optica romînă" din Capitală. In laborator, metrologul Paula Gredinger și tehniciană 
Janeta Stancu determină distanța focală la un obiectiv. (Foto : Agerpres)

Un centru de refugiu 
al mercenarilor katanghexl

PotrMt agenției- americane 
„Associated Press“, orașul Ndola 
din Rhodesia de nord, aflat la 
granița cu provincia congoleză 
Katanga, a devenit 
centrul de refugiu al 
care au fugit din 
Chombe. După cum
ceeași agenție, la Ndola s-au re
fugiat în ultimele zile și unii, 
membri ai iamiliei lui Chombe, 
printre care soția acestuia și doi 
frați ai lui. Ei au declarat că in
tenționează să plece în Belgia.

Pentru succesele obținute, an de an, 
producției agricole vegetale și animale, 
tarea avuției obștești și pentru vînzarea 
unor cantități mari de produse, gospodăria colectivă 
„Viață nouă” din Sîntana, regiunea Crișana, a lost 
distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa l-a, iar președin
telui gospodăriei, tov. Gheorghe Goina, i s-a acordat' 
înaltul titlu de Erou al Muncii .-Socialiste.

Tovarășul Gh. Goina, care este președinte de la

planșeului de peste subsolul tronsonului IV al blocului nr. 2 
(fotogralia nr. 3).

Șantierul nr. 3-Toporași aparțsnînd întreprinderii nr. 4 de 
constructii-montaj. în locul activității intense obișnuită pe 
alte șantiere, aici domnește liniștea. La stația, de betoane e 
pauză ? (fotografia nr. 4). Nu 1 De multe zile stația nu func
ționează. Cauza ? Nu se poate asigura betonului tur
nat în cofraje temperatura necesară prizei și întăririi Iui. De 
ce ? „Conducerea șantierului nu s-a îngrijit din vreme să asi
gure combustibilul necesar” — primim explicația. De unde 
reiese că mai sînt unele șantiere unde lipsa de prevedere și 
de spirit gospodăresc duce la încetinirea ritmului lucrărilor 
pe timp de iarnă.

Fotoreporta] realizat de S, UTAN
51 A. CARTOJAN.

înființarea gospodăriei, adică de 12 ani, a cîștigat o 
bogată experiență în această muncă de mare răspun
dere și are merite deosebite în obținerea succeselor 
cu care se mîndresc colectiviștii din Sîntana. Soco
tind că din experiența lui pot învăța și alți președinți 
de gospodărie colectivă, publicăm răspunsul pe care 
tov. Goina ni l-a dat Ia întrebarea : „Ce este esențial 
in munca președintelui de gospodărie colectivă ?"

In camera deputatului de la Sfatul 
popular orășenesc Jimbolia a avut loc 
adunarea de constituire a biroului o- 
rășenesc al Frontului Democrației 
Populare. La adunare au participat re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
întreprinderile și instituțiile orașului și 
conducălori al organizațiilor de masă.

Tovarășul Iulian Buță, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului popular 
al raionului Timișoara, a vorbit despre 
însemnătatea alegerilor de deputafi 
pentru sfaturile populare ale orașelor 
raionale și ale comunelor.

Au mai fost constituite birourile F.D.P. 
în orașul Caransebeș, comunele Recaș 
și Chevereșu Mare, precum și în alte 
localități din regiunea Timișoara.

*
In vederea alegerilor de depulați în 

sfaturile populare au avut loc în di
ferite orașe de subordonare raională 
și în comune din raioanele Cîmpulung 
Moldovenesc, Botoșani, Fălticeni, Gura 
Humorului, regiunea Suceava, adunări 
pentru constituirea birourilor Frontului 
Democrației Populare. Din biroul F.D.P. 
din orașul Gura Humorului fac parte 11 
reprezentanți ai organizațiilor de partid 
ji de stat, muncitori fruntași, intelectuali, 
gospodine. Președinte al biroului a fost 
ales Iov. Dumitru Mereuță, secretarul 
pomilefulul orășenesc de partid. In

constituireaIn țară a început
birourilor Frontului Democrației 
Populare.
conduce și coordona campania e- 
lectorală pentru alegerile de de- 
putați în sfaturile populare ale 
orașelor raionale și ale comunelor.

care au menirea de a

comuna Pălrăuți, aparținînd orașului Su
ceava, în birou! F.D.P. au fost aleși 7 
reprezentanți ai organizațiilor de partid 
și U.T.M., colectiviști fruntași, femei, 
intelectuali. Președinte al biroului F.D.P. 
este fov. Vasile Dura, instructor al co
mitetului orășenesc de partid, iar vice
președinte es’e colectivistul Aurel Be- 
leanca.

★
In țoale comunele din raionul Tg. 

Ocna au avut loc adunări de constitui
re a birourilor F.D.P. comunale în 
vederea alegerilor de la 3 martie. In 
birourile F.D.P. din acest raion au fost 
aleși 183 de membri.

Asemenea adunări au mai avut loc 
și în comune din raioanele Adjud, Bu- 
huși, Bacău și în orașele de subordona
re raională din regiune.

■k
în orașele de subordonare raională 

și îr> comunele din regiunea Brașov

s-au constituit pînă acum 239 birouri 
F.D.P. din care fac parte peste 1 400 
membri — reprezentanți ai organiza
țiilor de partid, ai organizațiilor de 
masă, muncitori, colectiviști și intelec
tuali. în biroul F.D.P. al orașului Cod- 
lea, cei 15 membri au ales ca președin
te pe fov. Ion Bălescu, secretar al co
mitetului orășenesc de partid, iar în co
muna Alungeni, raionul Tg. Secuiesc, 
președinte a! biroului F.D.P. a fost ales 
brigadierul Leva Bela de la G.A.C. din 
localitate. Directorul școlii de 8 ani din 
Mereni, raionul Tg. Secuiesc, Eugen 
Demeter, a fost ales președinte al bi
roului F.D.P. din această comună.

*
în cadrul unei adunări care a avut 

loc la căminul cultural din comuna Mo- 
goșeșfi, regiunea lași, a fost ales bi
roul F.D.P. din localitate. Președintele 
biroului a fost ales tov. I. Andrieș, se
cretar al comitetului comunal de partid. 
Din birou mai fac parte învățători, co- 
•ecfiviști și alți oameni ai muncii.

în cadrul adunărilor care au avut loc 
în raioanele Pașcani și Huși s-au con
stituit pînă în prezent 62 de birouri 
F.D.P. comunale, precum și două bi
rouri F.D.P. în orașele de subordonare 
raională.

(Agerpres)

Nu-i ușor să răspund la această întrebare, deși răspunsul îl găsim în documentele partidului nostru, care ne învață că orice lucru, cît de greu ar părea, îl poți realiza dacă sprijinul părerile treabă.Vreau exemple din experiența mea, care a- rată cît de important este să să lucrezi cu oamenii. în anul gospodăria noastră a obținut, pe o suprafață de 426 ha, 5 348 kg porumb boabe la hectar. Luind cuvîntui la conferința regională de partid, eu am anunțat că în anul 1962 gospodăria noastră se angajează să obțină de pe 830 ha. adică o suprafață de două ori mai mare decît în 1961, peste 5 000 kg porumb boabe la hectar. Cînd au auzit a- ceasta, unii tovarăși au manifestat oarecare neîncredere în posibilitatea îndeplinirii angajamentului nostru.Cînd m.-am întors acasă, la prima adunare, le-am povestit colectiviștilor întîmplarea aceasta. Poate ne-am lăudat ? am spus. Dacă am greșit, să ne revizuim angajamentul, dacă nu, să vedem ce trebuie ca să nu rămînem de tiviștii au răspuns ' „11 vom îndeplini 1“ să curgă propunerile : mai dea îngrășăminte, cum să facem

ceri oamenilor și ții seama de lor, dacă-i antrenezi lasă mă folosesc de cîtevaștii 1961, de cîte

să mai facem rușine. Colec- într-un glas : Și-au început unde să se

se facă calitățiidin cele
ca toți să lucreze așa cum cere agrotehnica, ce măsuri de sporire a cointeresării să fie luate, să un control mai riguros al lucrărilor etc.N-aș vrea să se înțeleagăspuse pînă aici că este de-ajuns să stîrnești interesul și entuziasmul colectiviștilor pentru a realiza un a- numit lucru. Acesta este doar primul pas. Pentru a obține 5 211 kg porumb la hectar, cît am recoltat noi în medie anul trecut, pe 830 de hectare, în condiții climatice grele, a trebuit să organizăm temeinic munca, să urmărim, pas cu pas, executarea lucrărilor agrotehnice la un înalt nivel.Gospodăria noastră a realizat producții bune și la alte culturi, precum și în ne-a dat statului pe grîu, 1174 carne, 290 tone lapte și alte produse. Fondul de bază al gospodăriei este în momentul de fată de 13 milioane lei.Aș putea da și alte exemple, care arată cît de important este ca președintele gospodăriei colective să se bizuie pe masa largă a colectiviștilor, pentru a găsi soluțiile cele mai bune în lupta pentru sporirea producției agricole, pentru întărirea gospodăriei colective. Intr-o adunare

însem-cala între dis- pen-
sectorul zootehnic. Asta posibilitatea să vindem bază de contract 580 tone tone porumb. 220 tone

se discuta despre fertilizarea unor terenuri sărăturoase prin îngrășare cu gunoi de grajd. Dar aceste terenuri erau departe de centrul gospodăriei. Pornind de la propunerile făcute de colectiviști, am hotărît să construim în trei puncte mai depărtate grajduri demonta- bile pentru ținerea în stabulație liberă a 200—300 de bovine tinere. Nici furajele, nici îngrășămintele nu le mai transportăm pe distanțe mari și îngrășăm lesne o suprafață nată de teren.Tot colectiviștii au propus grajdurile construite initialtanțe mari să construim altele tru a economisi teren.Conducerea unei gospodării colective, cu aproape 1 000 de familii și peste 3 000 ha, cu ferme care cuprind mii de animale și cîte altele, e o treabă destul de complexă, pe care un singur om, cît de priceput ar fi el și chiar dacă n-ar dormi de loc, tot n-ar reuși să o facă așa cum trebuie. Din experiența mea îndelungată, am tras concluzia că președintele trebuie să se ocupe cu toată grija și atenția de următoarele lucruri : în primul rînd, să se facă tot ce trebuie ca în fruntea brigăzilor și în alte munci de răspundere să fie cei mai buni colectiviști . .oameni harnici, cu dragoste de

învățătură, cinstiți, devotați gospodăriei colective. Pot spune că în gospodăria noastră avem acum oameni vrednici, bine pregătiți în toate muncile de răspundere. Cu sprijinul organizației de bază și al consiliului de conducere, ne-am străduit să cunoaștem oamenii și să recomandăm adunării generale pe cei mai buni dintre ei pentru a li se încredința munci de răspundere. De pildă, brigadierii noștri au vechime de 8—10 ani în a- ceastă muncă, au urmat cursuri de pregătire de 5 luni. Eu știu că în unele gospodării s-au trimis oameni la diferite cursuri, iar după ce s-au întors în gospodărie s-au dovedit incapabili să conducă brigăzile sau au plecat să lucreze în altă parte. Aceasta nu s-a putut întîmpla decît din cauză că alegerea lor s-a făcut fără să se țină seama dacă sînt sau nu capabili și dornici să învețe, dacă iubesc sau nu meseria pentru care au fost trimiși la școală, în al doilea rînd, președintele trebuie să se bizuie pe ajutorul specialiștilor, care lucrează în gospodărie. Partidul și guvernul ne-au dat un puternic sprijin trimițînd în gospodăriile colective ingineri agronomi și zootehniști.Pentru ca specialiștii să contribuie din plin la sporirea producției agricole, la întărirea gospodăriei, împreună cu consiliul de conducere, ne-am străduit să le creăm condiții de muncă și de trai. Am căutat să mă sfătuiesc, permanent, în orice problemă, cu specialiștii, să învăț de la ei și, în același timp, să-i conving că poartă răspunderea pentru îndeplinirea planului de producție gospodăriei. Tovarășii ingineri struiesc temeinic brigadierii și de echipă înainte de începerea lucrări.în gospodăria noastră s-auși o serie de măsuri pentru cointe-*
al in- șefii uneiluat

(Continuare în pag. H-a) j
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BUCUREȘTI. Comitetul de partid 

de la uzinele „Republica" a îndru
mat comitetul sindicatului și con
ducerea întreprinderii să ia, încă 
de acum, de la începutul anului, 
măsuri practice pentru creșterea 
continuă a pregătirii profesionale 
a muncitorilor. Printre altele s-a 
hotărît să se îniiințeze mai multe 
cursuri de ridicare a calificării, or
ganizate pe schimburi și meserii. 
Au fost create cursuri pentru lami
natori, strungari, trefilatori, lăcă
tuși etc., la care s-au înscris peste 
1 100 de muncitori.

Specialiști cu înaltă pregă
tire, ca membrii de partid Gh. 
Oproiu. Matei Nicolae și alții au 
primit sarcina să se ocupe de acti
vitatea cursurilor de ridicare a ca
lificării muncitorilor.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
Biroul organizației de bază de la 
secția de rulmenți a Uzinei de utilaj 
chimic și petrolier nr. 2 Ploiești a 
discutat intr-o ședință lărgită mă
surile politico-organizatorice care 
trebuie luate pentru realizarea 
sarcinilor de plan în mod. ritmic, 
decadă cu decadă. La ședință au 
fost invitați membrii comitetului 
sindical de secție și ai biroului or
ganizației de bază U.T.M., majștri 
și muncitori fruntași.

Cei care au luat cuvîntul au sub
liniat printre altele necesitatea ca bi

rifa. m^srntSÄtOwr- de partid
roul organizației de bază să contro
leze periodic felul cum se aplică în 
practică planul de măsuri tehnico- 
organizatorice stabilit cu ocazia 
discutării cifrelor de plan pe anul 
1963.

Biroul organizației de bază îm
preună cu conducerea secției vor 
asigura o repartizare cit mai judi
cioasă a membrilor și candidaților 
de partid pe schimburi și sectoare de 
lucru. Biroul și-a propus ca în zi
lele următoare să instruiască un 
număr de membri de partid și to
varăși din activul fără de partid, 
cadre bine pregătite cu probleme 
privind importanța și căile de creș
tere a productivității muncii.BAIA MARE (coresp. „Scînteii”). Zilele acestea, Comitetul de partid de la uzina „1 Mai” din Baia Mare a luat unele măsuri pentru îmbunătățirea muncii de propagandă tehnică în uzină. Pentru popularizarea pe o scară mai largă a noutăților tehnice în domeniul metalurgiei neferoase au fost atrași numeroși specialiști cu o înaltă calificare. Ingineri și tehnicieni pre

gătesc recenzii la o serie de cărți de specialitate care vor fi prezentate în toate secțiile uzinei.în curînd va lua ființă o gazetă de perete în care vor fi prezentate noutăți tehnico-științifice, tematici de inovații axate pe problemele principale ale producției în uzină. Au fost de asemenea luate măsuri pentru tinerea cu regularitate și îmbunătățirea conținutului conferințelor tehnice, organizarea unor schimburi de experiență, simpozioane și altele.
BUCUREȘTI. Biroul organizației de 

bază din sectorul prelucrător de la 
Uzinele „Timpuri Noi” a acumulat o 
bună experiență în desfășurarea mun
cii de partid în sprijinul îndeplinirii 
sarcinilor de producție. Anul trecut 
colectivul sectorului a îndeplinit pla
nul cu mult înainte de termen.

Biroul organizației de bază a îndru
mat conducerea tehnico-adminisfrati- 
vă să ia noi măsuri care să permifă în 
acest an obținerea de realizări și mai 
însemnate. Astfel, la mașinile princi
pale din sector a fost organizat lucrul 
în trei schimburi cu muncitori de ca

lificare înaltă. Pentru asigurarea unei 
asistențe tehnice permanente, ingine
rii tehnologi au fost și ei repartizați 
pe schimburi. De asemenea, în urma 
unui studiu făcut de un colectiv alcă
tuit de biroul organizației de bază și 
conducerea sectorului s-a luat măsura 
ca lansarea comenzilor în ateliere să 
se facă pe grupe de repere comune 
mai multor produse. In felul acesta 
timpul de lucru e folosit mai din plin, 
productivitatea muncii crește.

Toate acestea și alte măsuri luate 
de biroul organizației de bază și con
ducerea sectorului au asigurat obți
nerea primelor succese. Muncitorii 
atelierului „L-A", bunăoară, au și li
vrat spre montaj 17 blocuri pentru 
motorul Diesel de 6 C.P., 15 cartere 
penfru compresoare și alte piese im
portante. (De la V. loniță, redactor 
la gazeta de uzină „Timpuri Noi“).

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Co
lectivului uzinei de pielărie și încăl
țăminte din Cluj îi revin în acest an 
sarcini deosebit de importante, mai 
aies în direcția îmbunătățirii cali
tății produselor și a realizării de e- 
conomii. Comitetul de partid orien

tează multiplele forme ale mun
cii politice de masă spre reali
zarea acestor obiective de seamă. 
Din inițiativa organizațiilor de bază 
s-a făcut o largă publicitate în 
jurul angajamentelor muncitorilor 
luate cu ocazia dezbaterii cifrelor 
de plan. La atelierul de croit agita
ția vizuală este concretă și mobili
zatoare. La fiecare masă de lucru a 
fost afișat angajamentul munci
torului respectiv. „Tovarășei Ți-ai 
îndeplinit angajamentul de a e- 
conomisi zilnic 49 dm. p. de 
piele și căptușeală ?” — se arată 
în una din lozinci. Alta : „Urmați 
exemplul brigăzii nr. 64 condusă de 
tovarășul Alexandru Demeter care 
în 1962 a economisit 50 662 dm p de 
piele și a dat produse de calitate 
bună".

Deosebit de sugestive sînt grafi
cele de producție din ateliere în 
care se ține evidența zilnică a cali
tății și a economiilor realizate. Așe
zate în locuri vizibile, ușor de înțe
les pentru iiecare muncitor, grafi
cele sînt de altfel oglinda întregii 
munci. In fiecare secție au fost ins
talate vitrine ale calității. Din pă
cate deocamdată ele sînt goale, în 
cele mai multe cazuri. Probabil că 
cei însărcinați cu expunerea obiec
telor în aceste vitrine nu au găsit 
timpul necesar pentru a-și îndeplini 
obligația.

La Poiana Brașov

• Cinematografe)

Ce este esențial în muncg 
președintelui de gospodărie colectivă

la sate

(Urmare din pag. I-a)resa'rea inginerilor la realizarea și depășirea prevederilor planului de producție.în al treilea rînd, președintele trebuie să-și desfășoare activitatea pe baza unui plan, căci treburile gospodăriei colective nu pot fi conduse la întîmplare. luînd măsuri de azi pe mîine. după cum bate vîntul.Brigadierii participă obligatoriu la ședințele consiliului, întrucîț, în problemele de producție’ ei sînt aceia care poartă răspunderea pentrü rezolvarea practică a prevederilor planului de muncă. Trebuie să mai a- daug că în gospodăria noastră, membrii consiliului de conducere sînt repartizați în brigăzi, participînd direct la muncă.în al patrulea rînd,.’ președintele unei gospodării colective trebuie să exercite un control permanent a- ,supra desfășurării întregii activități în gospodăria colectivă, să ia măsuri pentru înlăturarea operativă a lipsurilor constatate. Pot spune că am tras învățăminte, în această privință, din criticile ce mi-au fost făcute de colectiviști, care mi-au arătat că în unele cazuri n-am controlat cum se muncește în unele sectoare și n-am. luat măsurile . statutare față de lipsuri.în gospodăria noastră, cei doi in-?, gineri îndrumă și controlează calitatea lucrărilor în cîmp și la ferme, măsurile stabilite de ei fiind obligatorii. Aceasta îmi înlesnește rezol-, varea altor probleme ale conducerii treburilor obștești, dar nu mă scutește bineînțeles să controlez personal permanent felul cum se desfășoară munca.Dacă constat vreo tărăgănare sau neglijență, discut cu cei în cauză și iau măsuri pe loc pentru lucruri mai mărunte. Cînd sînt neajunsuri mai mari, convoc inginerii și brigadierii, analizăm pe scurt cauzele și stabilim măsurile necesare. Problemele disciplinei în mun

că sînt adeseori discutate în adunarea generală. Critica colectiviștilor s-a dovedit a avea o mare influență educativă.Activitatea consiliului de conducere este în permanență în atenția organizației de bază, care exercită un control sistematic și exigent asupra muncii mele și a celorlalți tovarăși din conducerea gospodăriei. Analizarea diferitelor sectoare de activitate în adunările de partid și în biroul organizației de bază, sfaturile date în diferite împrejurări de membrii de partid mi-au îndreptat mereu atenția spre problemele cele mai importante ale gospodăriei colective și m-au ferit de greșeli, Ori de cîte ori am avut probleme mai grele de rezolvat am simțit sprijinul comuniștilor.îri rezolvarea multor problème ale conducerii gospodăriei colective mi-au fost de mare folos învățămintele cîștigate în diferite consfătuiri organizate de organele de partid și de stat, vizitele făcute în diferite gospodării colective și de stat, discuțiile cu președinți de gospodării colective din diferite părți ale țării. Oriunde mă duc caut să aflu ce e nou. Am văzut, de pildă, cum este mecanizată munca la fermele zootehnice de la G.A.S. „Scînteia” și Gearmata. Am discutat cu colectiviștii și le-am propus să introducem și noi mecanizarea la grajdurile de vaci. Acest lucru a fost realizat.A.cum, după crearea consiliilor a- gricole, din care fac parte toți președinții de gospodării colective, s-au creat condiții pentru un larg schimb de experiență între ei. Unele lucruri s-au și făcut. Ca președinte mai vechi, consiliul agricol raional m-a trimis să ajut președinți de gospodării colective mai tinere. Socot însă că ar fi bine să se organizeze sistematic schimburi de experiență care să ne ajute să cunoaștem metodele de muncă folosite în conducerea treburilor gospodăriei.Aș mai avea ceva de adăugat. Președintele trebuie să se strădu

iască să nu rămînă în urmă. Producția gospodăriei e tot mai mare și mai complexă, îmi cere să rezolv probleme noi. De aceea, cu toate treburile de zi cu zi îmi fac întot- ’deauna timp să citesc. La un moment dat mi-am dat seama că gospodăria ar putea realiza venituri însemnate. organizînd producția de legume forțate în paturi calde. Firește, inginerii știu cum se cultivă astfel de legume, dar eu, ca președinte, dacă nu știu, cum o să îndrumez și să controlez treaba în acest sector ? Am cerut cărți de legumicultură la biblioteca gospodăriei și chiar la raion și din ele am învățat multe lucruri. Totuși, învățătura e o latură a activității mele în care trebuie să mă străduiesc mai mult.înainte de a încheia, vreau să subliniez că în întreaga mea activitate am simțit permanent ajutorul partidului, că documentele partidului mi-au fost călăuză, mi-au dat încredere și putere să înving greutățile, să-mi îndeplinesc sarcinile de mare răspundere încredințate de adunarea generală a colectiviștilor.

științifice
diferite probleme, au răs
puns întrebărilor puse de 
țăranii muncitori privind 
mijloacele de întărire e- 
conomico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole co
lective, aplicarea metode
lor agrozootehnice înain
tate, realizările regimului 
nostru, politica internă și 
externă a sfatului romîn, 
probleme de știință, cul
tură și artă.

La înfîlnirile cu cele 69 
de brigăzi științifice din 
regiunea București au par
ticipat în luna decembrie 
peste 21 000 de țărani co
lectiviști. In satele regiu
nii lași s-au deplasat în 
ultima vreme 130 de bri
găzi științifice care s-au 
întîlnif la căminele cultu
rale cu peste 30 000 de 
colectiviști.

//Universitatea teLnică raJioz/

Emisiunea va prezenta un ciclu de 
conferințe pentru fiecare domeniu în 
parte și vor fi expuse de academi
cieni, profesori și conferențiari uni
versitari, specialiști cu o înaltă cali
ficare. Prima conferință va fi difu
zată în ziua de 8 ianuarie ; ciclul de 
emisiuni va putea fi urmărit de trei 
ori pe săptămînă — marți, țoi și vi
neri — pe programul I, la ora 18.

Brigăzi
Brigăzile științifice or

ganizate de comitetele 
regionale pentru cultură 
și arfă au făcut în ultima 
lună aproape 1 200 de 
deplasări în satele de pe 
întinsul țării, unde s-au 
înfîlnit cu peste 250 000 
de săteni. Deveniți oas
peți obișnuifi ai colecti
viștilor, oameni de știință 
și cultură, specialiști în

O nouă emisiune:

Radioteleviziunea Romînă inițiază 
o nouă emisiune întitulată : 
sitatea tehnică radio“. Această emi
siune va îmbogăți cunoștințele teh
nice ale muncitorilor și cadrelor me
dii de tehnicieni din industrie și va 
trata problemele actuale ale tehni
cii mondiale contemporane din pa
tru domenii — metalurgie, chimie, 
energetică și electronică industrială.

Univer-

La Palatul Culturii din Iași, tn sala de artă romtnească contemporană a 
Muzeului de artă plastică, este deschisă Expoziția interregională. Expoziția cu
prinde un număr de 119 lucrări de pictură, grafică și sculptură expuse de 45 
artiști din regiunile Iași, Bacău șl Suceava. în fotografie : aspect din expoziție. 

(Foto: Gh. Vințilă)

TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne: Spărgătorul de nuci — (o- 
rele 11); Maeștrii cîntăreți — (orele 19). 
Teatrul de stat de operetă: Intîlnire cu 
dragostea — (orele 10,30); Mam-zelle Nl- 
touche — (orele 19,30). Filarmonica de 
stat „George Enescu" (Ateneul R. P. Ro
mine): Concert simfonic. Dirijor: Iosif 
Conta — (orele 11); Concert simfonic 
popular — dat pentru Studenții Institu
tului Medlco-Farmaceutlc. Dirijor; Iosif 
Conta. Solist: Corneliu Gheorghiu — 
pian — (orele 20). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): Orfeu în in
fern — (orele 10); Cidul — (orele 15); 
Cercul de cretă caucazian — (orele 19,30). 
(Sala Studio): Siciliana — (orele 10); Vi
cleniile lui Scapin — (orele 15,30); Mașina 
de scris — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru): Antoniu șl 
Cleopatra — (orele 10); Bucătăreasa — 
(orele 15,30); Ziua de naștere a Tereziei — 
(orele 19,30). (Sala Studio): Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettle și doam
na Moon — (orele 10,30); Băieții veseli — 
(orele 16); Patru sub un acoperiș — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu 1): O sin
gură viață — (orele 10); Mamouret — (o- 
rele 15); Tache, lanke și Cadîr — (orele
19,30).  (Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 
76 A): Menajeria de sticlă — (orele 10)i 
Proștii sub clar de lună — (orele 19.30). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești: Bă
iat bun, dar... cu lipsuri — (orele 15); 
Fata cu pistrui — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala C. Miile): 
Oceanul — (orele 20). (Sala Libertatea): 
Băiatul din banca doua — (orele 10); 
Salut voios — (orele 17); O felie de lună
— (orele 20). Teatrul Evreiesc de stat: O- 
pera în trei parale — (orele 20). Teatru) 
regional București; îndrăzneala — (orele
20) . Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy): Vorba Revistei — (orele 20). 
(Sala Victoriei): Ocolul pămîntului în 

30 de melodii — (orele 20). (Sala Dalles): 
Muzica bat-o vina — (orele 11). Teatrul 
Țăndărică (Sala Orfeu): Un băiețel, o pa
iață și o maimuță și Rochița cu figuri — 
(orele 11); Alfabet împărat — (orele 17). 
(Sala Academiei): A fugit un tren — pre
mieră — (orele 11); Cartea cu Apolodor
— (orele 19). O.S.T.A. (Sala Dalles): Alo, 
aici e Stroe! — (orele 17 și orele 20,30). 
Circul de stat: Valea trandafirilor — pre
zentat de Ansamblul Circului din R. P. 
Bulgaria — (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE. Povestea anilor 
înflăcărați — film pentru ecran pano
ramic: Patria — bd. Magheru 12—14 (11; 
15; 18; 21). Soțul soției sale: Sala Pala
tului R. P. Romîne (orele 20 — seria de 
bilete 615), Republica — bd. Magheru 2 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Elena 
Pavel — bd. 6 Martie 14 (10; 12; 15; 17; 19;
21) . Dă-i înainte fără grijă; Sala Pala
tului R. P. Romîne (orele 16,30 — seria 
de bilete 637), Magheru — bd. Magheru 
29 (10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frlmu — 
bd. 6 Martie 16 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
V. Roaită — bd. 1 Mal 57 (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Volga — șos. Ilie Pintilie 61 
(8,30; 10,20; 12,10; 14; 15,50; 17,40; 19,30;
21,20). Mirajul: V. Alecsandri — str. Grl- 
gorescu 24 (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Lu
mina — bd. 6 Martie 12 (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Floreasca — str. I. S. Bach 2 
(12; 15,30; 18; 20,30). Omul de lîngă tine: 
București — bd. 6 Martie 6 (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Gh. Doja — cal. 
Grlvlței 80 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Alex. Sahia — cal. Văcărești 21 (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), G. C'oșbuc — piața 
G. Coșbuc 1 (10; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). Pedro pleacă în Sierra: Tinere
tului — cal. Victoriei 48 (10; 12; 14,30; 

16,30; 18,30; 20,30), 8 Martie — str. BIP 
zeștl 9—11 (11; 15; 17; 19; 21), Libertății — 
str. 11 Iunie 75 (10; 12; 16; 18; 20). Te
roare în munți — cinemascop: Victoria
— bd. 6 Martie 7 (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Lacrimi tîrzii: Central — bd. 
6 Martie 2 (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30|
20,30).  Povestiri vesele: 13 Septembrie — 
str. Doamnei 9 (10; 11,45). Președintele — 
centru înaintaș: 13 Septembrie — str. 
Doamnei 9 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Popu
lar — str. Mătăsari 31 (10,30; 16; 18,15;
20,30).  Petre cel isteț: Timpuri Noi — bd. 
6 Martie 18 (9,30; 11,25; 13,20; 15,15; 17,10; 
19,15; 21). Cîinele din mlaștină rulează la 
cinematograful Maxim Gorki — 13 De
cembrie 5—7 (11; 16; 18; 20,15). Tinerii — 
cinemascop: înfrățirea între popoare — 
bd. Bucureștii Noi (10,30; 14; 16,10; 18,30; 
20,45), 23 August — bd. Dimitrov 118 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15). Cînd co
pacii erau mari: 1 Mai — bd. 1 Mai 322 
(10; 12; 15,30; 18; 20,45), Moșilor — cal. Mo
șilor 221 (11; 16; 18; 20). Oameni șl fiare
— ambele serii: Cultural — cal. Griviței 
196 (10; 15,15; 19). Acord final rulează la 
cinematograful Alex. Popov — cal. Gri
viței 137 (în continuare de la orele 9,30 
pînă la orele 21). La noapte va muri ora
șul; Grivița — piața Ilie Pintilie 2 (15; 
17; 19; 21). Chermesa rulează la cinema
tograful C-tin David — șos. C'rîngași 42 
(15,30; 18; 20,30). Vîrsta dragostei: Unirea
— bd. 1 Mai 143 (15; 17; 19; 21). Hamlet: 
Flacăra — cal. Dudești 22 (12; 15; 18; 21). 
Crimă fără pedeapsă rulează la cinemato
grafele T. Vladimirescu — cal. Dudești 97 
(15; 17; 19; 20,45), G. Bacovla — șos. Giurgiu, 
lui 3 (11,30; 15,30; 18; 20,15). Moara diavolu
lui: Miorița — cal.. Moșilor 127 (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Donca Simo — str. Avrlg 1 
(11; 16; 18,15; 20,30). Regăsirea: Munca —. 
șos. Mihai Bravu 221 (12; 16; 18,15; 20,30). 
Omul amfibie: Arta — cal. Călărași 153 
(11; 16; 18,15; 20,30), 30 Decembrie — cal. 
Ferentari 86 (12; 15; 17,45; 20,30). Mira-’ 
colul lupilor — cinemascop: 16 Februa
rie — bd. 30 Decembrie 89 (9; 11; 14; 16; 
18,15; 20,30), B. Delavrancea — bd. Liber
tății 70—72 (11; 14; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 — Gimnastic 
ca de înviorare la domiciliu. 9,00 — Emi
siunea pentru copii șl tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,15 — Filmul artistic „Cele
brul 702“ — o producție a Studioului ci
nematografic „București“, după piesa cu 
același titlu de Al. Mlrodan. 20,45 —
„Seară de operetă romînească". Iși dau 
concursul: Sill Popescu, Virginica Roma- 
novskl, Ion Dacian, artiști emerlți, Lucia 
Roic, Cela Tănăsescu, Constanța Cîmpea- 
nu, Angela Bädescu, Nicolae Țăranu, 
Blmbo Mărculescu, Toni Buiaclci, Anton 
Negoițescu, Constantin Drăghlcl, Nicolae 
Crețu, Petre Petrov, Nicu Stănescu, Ște
fan Teodorolu. In încheiere: Buletin de 
știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 ianuarie. In țară : vreme umedă, cu 
cerul mal mult acoperit. Precipitații sub 
formă de ploaie, la început, apoi de la- 
poviță șl ninsoare, vor cădea în cea mai 
mare parte a țării. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între plus 2 și minus 
8 grade (mal coborîte la sfîrșltul inter
valului), iar maximele între plus 4 și mi
nus 6 grade. In București : vreme urne, 
dă, cu cerul mai mult acoperit. Vor că
dea precipitații sub formă de ploaie, la- 
poviță șl ninsoare. Vînt potrivit din est. 
Temperatura în scădere ușoară.

Probi« actuale ale cercetării științifice 
în domeniul filozofiei in U. R. S. S.In noul Program al P.C.U.S., în hotărîrile adoptate de Congresul al XXII-lea și în rapoartele prezentate de N. S. Hrușciov se arată în mod clar că întreaga activitate a partidului se sprijină pe o bază științifică și că ea reprezintă o transpunere în practică a previziunilor teoretice.Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. a dat comunismului o temeinică fundamentare filozofică, economică și politică. La baza acestei fundamentări stau toate cuceririle teoriei mar- xist-leniniste, toate realizările obținute de științele sociale. Programul P.C.U.S. este filozofia multilateral e- laborată a epocii contemporane, Manifestul Comunist al vremurilor noastre, în care omenirea trece, pe scară mondială, la o treaptă nouă, superioară, a dezvoltării sociale.In prezent, forțele păcii și socialismului cresc cu o impetuozitate nestăvilită pe întregul glob pămîn- tesc. Dar dialectica ne învață că dezvoltarea nu urmează un drum lin și neted, ci unul de luptă și contradicții. N-am fi materialiști, ci utopiști, dacă ne-am aștepta, ca înaintarea omenirii spre comunism să aibă loc fără serioase încercări și dificultăți.De aceea filozofii trebuie să se ocupe în mai mare măsură de dialectica istoriei universale în etapa actuală, să analizeze mai temeinic legitățile prăbușirii formațiunii capitaliste și ale apariției formațiunii comuniste. Nu trebuie să uităm indi_- cațiile date de Lenin, în sensul că istoria contemporană ne oferă nenumărate exemple de dialectică.într-adevăr, ce strălucit exemplu rde dialectică ne prezintă, în etapa actuală, îmbinarea multilaterală și interacțiunea diferitelor forțe motrice și curente ale luptei de eliberare ! Mișcarea muncitorească revoluționară, mișcarea de eliberare națională, lupta împotriva colonialismului, pentru pace între popoare, legătura dintre aceste mișcări diferite și succesele obținute de sistemul mondial socialist constituie o strălucita manifestare a dialecticii în isto

ria contemporană.

de acad. P. N. FEDOSEEV 
Vicepreședinte al Academiei 

de Științe a U.R.S.S.Principala sarcină care se pune în momentul de față este aceea de a cerceta legitățile apariției și dezvoltării societății socialiste și ale trecerii de la socialism la comunism. Pe baza elaborării acestor probleme se poate ajunge la o dezvoltare creatoare a materialismului istoric și a dialecticii.O condiție hotărîtoare pentru desfășurarea unei activități rodnice în domeniul filozofiei este prelucrarea moștenirii filozofice à lui Lenin și aArticol scris pentru „Scînteia“
ideilor filozofice ale partidului, care dezvoltă leninismul pe baza experienței, deosebit de bogate, a construirii comunismului în Uniunea Sovietică și a mișcării comuniste mondiale.In ultima vreme au apărut în Uniunea Sovietică o serie de lucrări consacrate concepțiilor filozofice ale lui Lenin, analizei diferitelor sale lucrări. în centrul studiilor publicate în ultimele volume din „Istoria filozofiei" se află etapa leninistă a filozofiei. Dar toate acestea reprezintă încă prea puțin.In momentul de față se depun e- forturi pentru elaborarea unor noi lucrări fundamentale care să facă o analiză multilaterală și sistematică a întregii contribuții originale aduse de Lenin și de partidul nostru la tezaurul gîndirii filozofice.Up serios prejudiciu a adus dezvoltării științelor sociale cultul personalității lui Stalin. La Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. s-a spus, pe bună dreptate, că pe vremea acestuia numeroși oameni de știință au fost persecutați pe nedrept, iar gîn-. 

direa creatoare a fost înăbușită. Pentru a se proslăvi pe sine însuși, Stalin a atacat și unele opere ale clasicilor marxism-leninismului. El a criticat, fără nici un temei, celebra carte a lui Engels, „Originea familiei, a proprietății private și a statului“, despre care Lenin spunea : „Este una din operele fundamentale ale socialismului contemporan ; putem să dăm crezare fiecărei fraze din această carte, putem fi siguri că nici o frază nu este spusă la întîmplare, ci scrisă pe baza unui enorm material istoric și politic". *).Cultul personalității a stînjenit în mod serios dezvoltarea filozofiei ca știință. In domeniul filozofiei, exagerarea rolului pe care l-au avut scrierile lui Stalin a dus la o subapreciere și o minimalizare a moștenirii filozofice a clasicilor marxism-leni_ nismului, la sărăcirea dialecticii materialiste, la schematism și formalism în expunerea materialismului dialectic și a materialismului istoric.După Congresul al XX-lea al P.C.U.S., partidul a dus o luptă perseverentă pentru lichidarea urmărilor cultului personalității. împotriva dogmatismului, bucherismului și manifestărilor revizionismului. în ultimii ani, în domeniul științelor sociale s-au realizat progrese importante, s-a produs o mare înviorare. S-a depus o muncă susținută în vederea lichidării schemelor dogmatice, care purtau pecetea cultului personalității lui Stalin.Comitetul Central al P.C.U.S., în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov, a oferit lucrătorilor din domeniul științelor sociale modele strălucite și instructive de atitudine creatoare față de teorie și practică. A devenit clar pentru toată lumea că a dezvolta teoria marxist-leninistă nu înseamnă a născoci formule și maxime abstracte, ci a da dovadă de inițiativă creatoare în abordarea și rezolvarea celor mai actuale probleme ale vieții internaționale și ale cons-,1) V. I. Lenin, Opere, voi. 29, pag..457, E.S.P.L.P. 1956. 

truirii comunismului. Principalul rezultat îl constituie faptul că a fost restabilită concepția leninistă despre unitatea dintre teorie și practică, dintre gîndirea revoluționară și activitatea revoluționară.în elaborarea materialismului dialectic, domeniul de cercetare cel mai complex și extrem de important îl constituie problemele teoriei cunoașterii și logicii. După cum se știe, Stalin a redus teoria cunoașterii la una din trăsăturile materialismului, limitînd-o, în fond, la . problema cognoscibilității lumii. Dialectica, privită ca teorie a cunoașterii, și logica au rămas în afara cîmpu- lui vizual. Studiul legilor cunoașterii, ale gîndirii și a problemelor metodei științifice a început să lînce- zească.Problemele metodei științifice capătă în momentul de față o actualitate din ce în ce mai mare, atît pentru științele naturii, cît și pentru științele sociale. Dezvoltarea la care a ajuns știința în vremea noastră respinge cu desăvîrșire tendințele pozitiviste spre ruperea științelor naturii și a cercetărilor sociale de problemele filozofice. Aceasta înseamnă că filozofii trebuie să dezvolte și să întărească colaborarea lor cu cercetătorii naturii, cît și cu lucrătorii din domeniul științelor sociale, să elaboreze împreună cu ei noile probleme metodologice.în prezent nu trebuie să existe nici un filozof care să nu posede suficiente cunoștințe în domeniul științelor economice. La timpul său, Marx a elaborat dialectica materialistă pe baza unei analize a sistemului economic capitalist. V. I. Lenin, în analiza făcută de el imperialismului a dat strălucite modele de dialectică. Cu acest prilej el a a- plicat și dezvoltat numeroase idei filozofice care au fost formulate în „Caiete filozofice“. Oare economia mondială contemporană și mai cu seamă sistemul economic socialist, care s-a statornicit definitiv nu oferă material, nu oferă cîmp liber pentru îmbogățirea materialismului dialectic și a materialismului istoric ?Ocupîndu-ne de problema metodei științifice trebuie să ne oprim și a- supra stării de lucruri care există în domeniul cercetărilor sociologice concrete. Evident că acum nu mai e nevoie să dovedim cît de importante și de necesare sînt asemenea cer

cetări. Pentru noi, cercetările concrete nu constituie un obiect de dispute scolastice pe tema raportului dintre materialismul istoric și sociologie, ci o problemă actuală care privește legătura cu viața, cu practica. Analiza concretă a unei situații concrete este, după cum s-a exprimat Lenin, însăși esența, sufletul viu al marxismului. Cercetările concrete sînt necesare în orice domeniu al științelor sociale: în filozofie, economie, etică, estetică, etnografie și lingvistică. Ele sînt necesare și pentru ample generalizări sociologice, care constituie o sarcină a materialismului istoric.Trebuie să subliniem că cercetările sociologice concrete trebuie să pornească de la principiile metodologice generale ale oricărei cunoașteri științifice. în caz contrar, ele vor fi condamnate la empirism și pedanterie inutilă.în ultimii ani, filozofii sovietici au desfășurat o activitate considerabilă în domeniul cercetării legilor fundamentale ale dialecticii materialiste. S-a făcut un pas înainte în înțelegerea legii unității și luptei contrariilor.Nu se poate să nu ținem seama de particularitățile specifice ale acțiunii legii unității și luptei contrariilor în socialism. încă din primii ani ai puterii sovietice, Lenin a atras atenția asupra acestor particularități, ară- tînd că ar fi primejdios ca ele să fie nesocotite. „Antagonismul și contradicția, a arătat el, nu sînt deloc unul și același lucru. Primul dispare în socialism, pe cînd a doua ră- mîne”.Ar fi o greșeală să se creadă că în societatea socialistă în care clasele antagoniste au fost lichidate, dezvoltarea are loc fără luptă, fără birui- rea contradicțiilor. Contradicțiile constituie întotdeauna forța motrice a mișcării ascendente, inclusiv a progresului social. Contradicțiile reale din viața noastră trebuie să fie studiate în toată profunzimea lor și în mod concret.De obicei, vorbind despre contradicții, facem distincția între contradicțiile antagoniste și cele neantago- niste. Dar, făcînd această distincție nu trebuie să cădem în schematism. Antagonismul are manifestări diferite și întotdeauna concrete. Contradicțiile neantagoniste se schimbă între ele și pot să dispară, dar pot să se și accentueze, în caz că nu sînt 

contracarate condițiile care le înviorează. Problema dezvoltării și birui- rii contradicțiilor trebuie pusă în mod dialectic, evitînd orice element de schematism dogmatic.Elaborarea problemelor legate de acțiunea legilor dialecticii în orîn- duirea socialistă constituie una din sarcinile cele mai importante ale filozofilor.In domeniul materialismului istoric a căpătat o importanță primordială problema acțiunii legilor obiective ale dezvoltării sociale în socialism și comunism. Fără o justă rezolvare a acestei probleme este de neconceput o cercetare științifică a legităților fundamentale ale dezvoltării e- conomice, politice și culturale a socialismului și ale transformării lui în comunism.Pentru a promova consecvent materialismul în teoria și practica construirii comunismului trebuie să combatem și de aci înainte orice manifestări de subiectivism și obiectivism.Ce prejudicii aduc concepțiile subiectiviste și obiectiviste, de care ne lovim nu numai în teorie, ci și în practică ? Subiectivismul și-a găsit extrema sa manifestare în cultul personalității, în subaprecierea și minimalizarea activității creatoare și a inițiativei maselor. Cultul personalității, indiferent unde s-ar manifesta, este întotdeauna legat de subiectivism. Un exemplu în această privință ne oferă conducătorii albanezi, care au pornit pe calea a- venturismului în teorie și în politică, ridicînd în slăvi și aplicînd în practică cultul personalității, străin concepției marxiste despre lume.O expresie .vădită a subiectivismului a fost, în trecut, încălcarea principiului cointeresării materiale, ignorarea principiilor hozrasciotului, predilecția pentru metode de conducere formal-birocratice. în aceasta se manifesta subaprecierea bazelor obiective ale producției în stadiul socialist al dezvoltării.Teza fundamentală a materialismului potrivit căreia materia este factorul prim, iar conștiința — factorul secund, este valabilă pentru orice epocă. Dar ar fi greșit să credem că rolul conștiinței sociale este același în toate timpurile. In decursul formațiunilor presocialiste, rezultatele dezvoltării sociale, datorită caracterului ei spontan, nu coincideau cu dorința oamenilor fiin- 

du-le de multe ori de-a dreptul o-, puse.în orînduirea socialistă, rolul năzuințelor și scopurilor conștiente ale oamenilor este cu totul altul, deoarece ei cunosc dinainte necesitatea schimbării relațiilor sociale și doresc să realizeze această schimbare înainte ca ea să le fie impusă peste voința și conștiința lor.în prezent, noi vedem cum P.C.U.S., în Programul său, bazîndu-se pe superioritatea și realizările orînduirii socialiste, determină în mod conștient, potrivit unui plan în prealabil elaborat, pe mulți ani înainte perspectivele dezvoltării sociale, direcțiile principale ale schimbării relațiilor sociale.Programul P.C.U.S. ne prezintă tabloul multilateral al înaintării societății de la socialism la comunism, ținînd seama în mod cu adevărat dialectic de legile obiective ale dezvoltării sociale și de rolul crescînd al factorului subiectiv.Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și materialele Congresului al XXII-lea conțin numeroase teze principiale noi în problemele creării bazei tehnice-mate- riale a comunismului, ale căilor de dezvoltare a forțelor de producție ale societății comuniste.Nivelul calitativ nou al dezvoltării forțelor de producție ale țării noastre, care corespunde sarcinilor creării bazei tehnice-materiale a comunismului, se caracterizează și prin schimbări calitative în toate elementele forțelor de producție, prin radicale schimbări în structura producției.Aspectul sociologic al creării bazei tehnice-materiale a comunismului implică studierea modului în care automatizarea și mecanizarea complexă a producției influențează asupra transformării treptate a muncii socialiste în muncă comunistă, asupra dezvoltării multilaterale a omului ș.a.m.d.O însemnătate cu totul excepțională prezintă studierea formării relațiilor sociale comuniste, a căilor de lichidare a deosebirilor de clasă, a dezvoltării relațiilor dintre națiuni, a organizării politice a societății.în Programul P.C.U.S. și în materialele Congresului se subliniază, că lichidarea deosebirilor de clasă va avea loc în condițiile dezvoltării, perfecționării și apropierii între ele
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5 ANI DE LA MOARTEA LUI PETRU GROZA

Un em inent fin
al poporului nostru

ședințe plenare ale consiliilor 
agricole regionale

Se împlinesc 5 ani de la moartea eminentului patriot și strălucit om de stat, fiu credincios al poporului nostru, doctor Petru Groza,Strîns legat de popor și animat de dorința de a milita pentru libertatea și propășirea patriei, dîn- du-și seama de caracterul profund reacționar al politicii . partidelor burghezo - moșierești. Petru Groza s-a alăturat forțelor sociale înaintate din perioada eroicelor lupte lor și petroliștilor din februarie 1933. Om politic clarvăzător, el s-a convins de forța și capacitatea de organizare și mobilizare a clasei muncitoare, a înțeles că țărănimea își va putea înfăptui năzuințele sale de eliberare socială numai în alianță cu aceasta. Frontul Plugarilor, întemeiat de Petru Groza în aceste împrejurări, a încheiat un front comun de luptă cu partidul comunist încă în anul 1934.In anii grei ai fascizării tării și ai dictaturii militaro-fasciste, Petru Groza a luat parte activă la lupta forțelor patriotice împotriva fascismului, pentru scoaterea țării din odiosul război antisovietic, pentru întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste și elibèrarea patriei. După victoria insurecției armate din august 1944. cînd în țara noastră se dezvolta, sub conducerea partidului o uriașă mișcare populară împotriva vechilor rînduieli social-politice, Petru Groza, aflîndu-se în fruntea Frontului Plugarilor, care a devenit o largă organizație a țărănimii, a participat activ la lupta pentru înfăptuirea profundelor transformări democratice cerute de mase pentru instaurarea unui. guvern democratic. El a adus un aport de seamă la realizarea reformei agrare, acțiune revoluționară în focul căreia s-a închegat alianța clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare. Atunci cînd lupta maselor celor mai largi ale poporului, hotărînd soarta bătăliei pentru putere, a impus, la 6 martie 1945, instaurarea primului guvern cu adevărat democratic din istoria tării, în care clasa muncitoare avea rolul precumpănitor, președinția acestui guvern a revenit doctorului Petru Groza.Unul din meritele deosebite ale lui Petru Groza este contribuția sa la făurirea Republicii Populare Romî- ne, la crearea și consolidarea conti-
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a celor două forme de proprietate socialistă. Existența a două forme de proprietate nu numai că nu exclude apropierea dintre clase, dar accentuează omogenitatea socială a societății pentru că viața clasei muncitoare 'șj a țărănimii este organizată pe aceeași bază — pe baza sistemului socialist al economiei, și de aceea aceste clase se apropie tot mai mult una de alta, iar procesul ștergerii deosebirilor dintre ele șe va desfășura din ce în ce mai repedePremisa principală a proceselor care au avut loc în dezvoltarea politică a societății noastre este crearea societății claselor de oameni ai muncii. pe o bază social-eco- nomică unică.. în condițiile dominației sistemu’ui unitar de economie socialistă Este necesar să se studieze în mod multilateral procesul de transformare a statului de dictatură a proletariatului într-un stat socialist al întregului popor, perspectivele transformării treptate a statului socialist în autoconducere obștească comunistă.în cursul formării relațiilor sociale comuniste și a societății fără clase urmează să fie lichidate deosebirile existente între oraș și sat, între munca intelectuală și cea fizică.Sarcini deosebit de importam? a- par o dată cu elaborarea problemelor formării omului nou. a omului societății comuniste. Elementul cel mai important în educarea comunistă, în formarea omului nou și principiul de căpetenie al codului moral al constructorului comunismului îl constituie atitudinea omului față de muncă. Comunismul și munca — iată problema centrală a educației, problema cardinală a dezvoltării moralei comuniste, a conștiinței comuniste.Ușurînd munca șl îmbunătățind condițiile ei prin mecanizarea și automatizarea tot mai completă a producției, societatea socialistă creează premise obiective pentru ca munca să înceteze de a mai fi o obligație împovărătoare și să se transforme într-o îndeletnicire creatoare, atrăgătoare.Marxiștii pornesc de la premisa că pe măsură ce se va schimba existența oamenilor se vor produce schimbări și în conștiința lor, în obiceiurile și concepțiile lor, în atitudinea lor față de muncă.

S 'lifts1 ’ -

nuă a statului democrat-popular. Dragostea sa fierbinte de patrie, legăturile sale strînse cu poporul muncitor, i-au dat posibilitatea să vadă limpede că numai înaintînd ferm pe calea socialismului, poporul va putea asigura progresul și înflorirea țării, va ajunge la un înalt nivel de trai și de cultură.Ca președinte al Consiliului de Miniștri și apoi ca președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, doctorul Petru Groza și-a pus marile lui calități de om politic și de stat, întreaga sa putere de muncă în slujba înfăptuirii politicii partidului de profunde transformări democratice, de refacere și dezvoltare a economiei, de construire a socialismului. El a militat pentru continua întărire a frăției dintre poporul ro- mîn și minoritățile naționale.In funcțiile de înaltă răspundere pe care le-a avut în conducerea țării, doctorul Petru Groza a desfășurat o activitate neobosită pentru promovarea politicii statului democrat- popular de apărare a păcii, de întărire neîncetată a prieteniei, alianței și colaborării frățești cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, de demascare și zădărnicire a uneltirilor cercurilor imperialiste agresive, de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu toate țările, pe baza principiilor coexistenței pașnice.Amintirea figurii luminoase a doctorului Petru Groza, eminent fiu al poporului romîn, va fi întotdeauna vie în inima și conștiința clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor celor ce muncesc din patria noastră.
Dar nici în socialism conștiința nu se adaptează în mod mecanic la e- xistență ; acest proces se desfășoară în mod contradictoriu, și nu este lipsit de frecușuri și greutăți. De aceea pentru teoreticieni și practicieni se ridică pe primul plan problemele e- ducării în spiritul atitudinii comuniste față de muncă, al concepției comuniste despre viață.Principala direcție de cercetare în domeniul problemelor filozofice ale moralei o constituie studierea experienței dezvoltării conștiinței socialiste și a noilor probleme pe care le pune educația morală a constructorilor comunismului.In opera de educare a omului nou în procesul trecerii la comunism capătă o însemnătate primordială formarea unei concepții științifice despre lume la toți oamenii muncii din societatea comunistă.Un rol important în formarea concepției științifice despre lume revine tuturor ramurilor culturii spirituale. In domeniu] esteticii trebuie să se treacă cu mai mult curaj de la repetarea unor teze generale juste la concretizarea sarcinilor ce revin culturii artistice în perioada construcției desfășurate a comunismului, la elaborarea științifică a unei perspective clare a dezvoltării artistice continue a poporului, a unei perspective care să trezească entuziasmul artiștilor. Lucrătorii noștri în domeniul esteticii trebuie să dea o ripostă hotărîtă presiunii exercitate de diverse curente la modă ale artei burgheze contemporane care caută să îndepărteze pe artiști de tema cardinală a realismului — redarea artistică a procesului istoric și a locului pe care îl ocupă omul în acest proces.O sarcină importantă în domeniul teoriei activității spirituale este studiul creator al problemei culturii naționale în condițiile societății împărțite în clase și în acelea ale trecerii la comunism.In Programul P.C.U.S. se subliniază că una din sarcinile cele mai importante ale științei în perioada construirii comunismului este necesitatea de a desfășura, prin toate mijloacele, o amplă activitate în domeniul problemelor filozofice pe care le pun astăzi științele naturii. întregul mers al dezvoltării științei în secolul al XX-lea, pînă în zilele noastre, demonstrează în modul cel mai grăitor rolul din ce în ce mai mare

CLUJ

în diferite regiuni ale țării au 
avut loc ședințe plenare ale con
siliilor agricole regionale.In ședința consiliului agricol regional s-a arătatprintre altele că cercetătorii stațiunilor experimentale din Turda, Cluj, Juc, Bistrița au contribuit la rezolvarea a numeroase probleme ale a- griculturii. Au fost create noi linii de grîu de toamnă care au și fost raionate, noi soiuri de cartofi din care se produce sămînță elită pentru răspîndire. La stațiunea experimentală Juc se fac cercetări de ameliorare a vacilor din rasele Bălțată ro- mînească și Brună de munte.Aplicînd întregul complex de măsuri agrotehnice, numeroase unități agricole au obținut producții de peste 2 000 kg grîu, 3 000 kg porumb, 25 000—30 000 kg sfeclă de zahăr la ha.In gospodăriile agricole colective numărul vacilor și junincilor proprietate obștească a sporit cu 10 000, iar cel al vițelelor cu peste 20 000. Pe pășunile și fînețele care ocupă jumătate din suprafața agricolă a regiunii s-au întreprins numeroase acțiuni pentru sporirea productivității acestora.Prin lucrări de îmbunătățiri funciare, desecări, defrișări etc, suprafața agricolă a regiunii va spori cu încă 5 500 ha.Consiliile agricole au prevăzut în planurile lor 0 serie de măsuri pentru sprijinirea mai intensă a unităților agricole socialiste în punerea
Semnarea acordului privind 

schimbul de mărfuri și plățile pe 1963 
Intre R. P. Romînă și R. P. 0. CoreeanăLa 5 ianuarie s-a semnat la București acordul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1963 între Republica Populară Romînă șj Republica Populară Democrată Coreeană.La semnare a fost de față Giăn Du Hoan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P.D. Coreene în R. P. Romînă. (Agerpres)

Infor
• Sîmbătă a avut loc la Suceava un 

simpozion științific la care a luat cuvîn- 
tul prof. dr. E. M. Polinevici de la Insti
tutul „Gamaleia" al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., laureat ai Premiului Lenin, 
care ne vizitează țara. Savantul sovietic 
a prezentat un referat despre profilaxia 
tifosului exantematic cu virus viu ate
nuat. In cadrul simpozionului au mai pre
zentat referate conf. dr. Gheorghe Zanea 
și alți colaboratori ai Institutului „Dr. 
Cantacuzino” din București.

A luat sfîrșit prima parte a campiona
tului de hochei pe gheață al orașului 
București. în ultimele două meciuri, 
Știința a dispus cu 4—1 (0—1 ; 1—0 -, 
3—0) de Dinamo, iar Steaua a întrecut 
cu 4—3 (1—1 ; 2—0 I 1—2) pe Unirea.

In clasament conduce Steaua, cu 6 
puncte, urmată de Știința (4 puncte), Di
namo (2 puncte) și Unirea (zero puncte).

Meciurile din returul campionatu
lui sînt programate la 9, 10 și 11 ia
nuarie.

★
în runda a 8-a a turneului internațional 

de șah de la Hastings, Kotov (U.R.S.S.) 
a remizat în 26 de mutări cu Gligorici 
(Iugoslavia). Smîslov (U.R.S.S.) și Clar
ke (Anglia) au terminat de asemenea 
remiză, iar Than (Indonezia) l-a învins 
pe Alexander (Anglia). Au fost întrerup

CRBS3Iși importanța crescîndă pe care o prezintă ideile leniniste pentru științele naturii în epoca contemporană.Cele mai importante probleme filozofice ale științelor fizico-matema- tice sînt problemele metodologice ale teoriei particulelor elementare, legile conservării în microcosm, natura statisticii în microfizică, natura abstracției matematice și rolul ei în procesul cunoașterii, problemele metodologice ale astronomiei, legate de apariția și dezvoltarea corpurilor cosmice și de pătrunderea omului în Cosmos etc.Dezvoltarea la care au ajuns azi științele fizico-matematice oferă un bogat material pentru o analiză filozofică a corelației dintre finit și infinit. Trebuie studiat în amănunțime aspectul naturalist-științific al acestei probleme în lumina rezultatelor la care au ajuns teoria generală a relativității și teoria particulelor „elementare”.Pentru studiul problemelor filozofice ale biologiei moderne prezintă o importanță cu totul deosebită elucidarea esenței fenomenelor vieții, înțelegerea însemnătății metodologice generale a teoriei miciuriniste, cunoașterea proceselor fizico-chimice în viața organică, dezvoltarea metodelor cantitative în biologie și problemele metodologice ale fitoteh- niei.O mare actualitate capătă în zilele noastre problematica filozofică a u- nei științe tinere și in plină dezvoltare cum e cibernetica. Extrem de importante sînt. în acest domeniu, unele probleme ca analiza, în lumina materialismului dialectic, a noțiunilor de bază ale ciberneticii : comanda, informația, conexiunea inversă ; studiul relațiilor dintre om și mașina cibernetică. O mare importanță prezintă analiza, în lumina teoriei leniniste a reflectării, a realizărilor obținute în cibernetică.Nu mai puțină importanță prezintă studiul problemei raportului dintre materie și conștiință în dezvoltarea psihologiei moderne și a fiziologiei activității sistemului nervos superior.O sarcină extrem de actuală a lucrătorilor din toate sectoarele științei filozofice o constituie critica ideologiei burgheze.

DEVÀ

în valoare a noi terenuri, ridicarea de construcții agrozootehnice, dezvoltarea pomiculturii, viticulturii și legumiculturii, extinderea mecanizării lucrărilor agricole, aplicarea diferențiată a regulilor agrotehnice etc. Condițiile prielnice pentru creșterea animalelor șitradițiile Ciin regiune în acest domeniu au fost folosite din plin de către gospodăriile colective din regiunea Hunedoara. In acest scop au fost reținute toate animalele tinere din prăsila proprie corespunzătoare pentru reproducție. Astfel, numărul bovinelor proprietate obștească a crescut față de 1961 cu peste 80 la sută, iar al păsărilor de peste 17 ori. Multe G.A.C. au realizat încă de pe acum numărul de animale prevăzut pentru sfîrșitul acestui an.Pentru dezvoltarea în continuare 
a agriculturii și sporirea producției agricole, consiliile agricole vor organiza popularizarea prin conferințe, vizite reciproce etc, a experienței pozitive a unităților agricole socialiste fruntașe cum sînt : G.A.C. Pricaz, Apoldul de Sus și altele. De asemenea, se va acorda o mai mare atenție construcțiilor zootehnice, care au rămas în urmă față de sporirea numărului de animale. Se prevede dublarea suprafeței loturilor semincere de ierburi și extinderea metodelor de îngrășare a pășunilor prin tîrlire și administrarea de îngrășăminte. (Agerpres)

Numirea noului ministru 
al Republicii Populare 

Romîne în ItaliaPrintr-un decret al Consiliului de Stat, tovarășul Marin Mihai a fost numit în calitate de trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Italia. în löcul tovarășului' Pompiliu Macovei, care a primit o altă însărcinare. (Agerpres)
mâții

0 Pentru a da posibilitate unul număr 
cit mai mare de depunători să participe 
la tragerea la sorți pentru trimestrul 
1/1963 a libretelor de economii cu dobin- 
dă și cîștiguri în autoturisme, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a prelungit 
pînă la 20 ianuarie inclusiv, termenul 
pînă la care se pot depune sau completa 
pe acest libret sumele necesare partici
pării la tragere.

te partidele Seters (Olanda)—Markovici 
(Iugoslavia) și Littlewood (Anglia)—Hol
lis (Anglia).

Clasament : 1. Kotov 6 puncte î 2—3. 
Gligorici, Smîslov 5,5 puncte ; 4. Marko
vici 4,5 (1) puncte i 5. Than (Indonezia) 
3,5 puncte etc.

Federația internațională de șah 
(F.I.D.E.) a stabilit ca cea de-a Il-a edi
ție a Olimpiadei feminine de șah pe e- 
chipe să se dispute anul acesta în pri
ma jumătate a lunii septembrie în Iu
goslavia. Prima ediție a acestei compe
tiții a fost organizată în 1957 în Olanda.

In ceea ce privește campionatul mon
dial studențesc de șah pe echipe, el se 
va desfășura între 6 și 23 iulie în ora
șul iugoslav Opatija.

Atunci cînd precizează care sînt sarcinile luptei împotriva ideologiei burgheze contemporane, filozofii sovietici pornesc de la o apreciere dată în Programul P.C.U.S. care consideră că anticomunismul este principala armă politico-ideologică a imperialismului.Au trecut cîteva decenii de cînd ideologii burghezi și revizioniștii susțin că marxismul s-a învechit. In realitate criticii marxismului sînt cei care și-au secătuit resursele. Una după alta, generațiile lor intră în mormînt în timp ce marxismul întinerește într-una și înflorește iar steagul lui se înalță tot mai sus.In epoca contemporană progresul omenirii este în legătură cu înaintarea societății spre comunism.Principala cerință pe care o prezintă partidul și poporul în fața științelor sociale este aceea de a spori eficiența științifică și practică a cercetărilor sociale. Această cerință poate fi împlinită, în primul rînd. prin concentrarea eforturilor lucrătorilor din domeniul științelor sociale asupra soluționării teoretice a principalelor probleme ale construcției comunismului și ale dezvoltării mondiale contemporane, prin eliminarea temelor minore și lichidarea tendințelor de evadare din sfera problemelor actuale. Istoria științelor sociale demonstrează în chip strălucit înalta eficacitate a legăturilor dintre oamenii de știință, rodnicia colaborării lor. Științele sociale, ca și oricare din ramurile științelor naturii, nu se pot dezvolta prin mijloace meșteșugărești, această dezvoltare nu poate fi opera unor oameni izolați. Realizările cele mai de seamă din ultimii ani sînt rezultatul eforturilor unui numeros colectiv de oameni de știință. O dovadă strălucită a caracterului rodnic al experienței colective și a înțelepciunii colective a partidului ne-o oferă Programul P.C.U.S.Programul P.C.U.S. constituie un nou- document clasic al marxismului creator. Filozofii și economiștii sovietici. lucrătorii din toate ramurile științelor sociale sînt unanimi în intransigența lor față de orice manifestări ale revizionismului și dogmatismului, în hotărirea lor de a servi cauza partidului și a poporului, de a fi luptători activi pentru j triumful comunismului, •

Felicitări cu prilejul universării Republicii 
și âl Anului nou

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne și al Anului nou, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 
președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, au primit telegrame de felicitare din partea conducătorilor de partid și de 
stat din țările socialiste.

In telegram? trimisă de Todor Jivkov și Dimltăr 
Ganev se spune : In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar și al nostru personal vă transmitem dv. și poporului romîn frate cele mai cordiale felicitări și cele mai bune urări cu ocazia Anului nou și a celei de-a XV-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne.Ne bucurăm în mod sincer de marile succese ale poporului romîn frate obținute în anul ce a trecut, în opera de construcție socialistă în patria sa și îi urăm din toată inima succese și mai mari în muncă în noul an 1963.Poporul bulgar, strîns unit în jurul scumpului său partid comunist, luptă cu încredere pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar.Sîntem profund convinși, dragi tovarăși, că colaborarea și ajutorul reciproc între Republica Populară Romînă și Republica Populară Bulgaria și în noul an 1963 se vor dezvolta și adinei tot mai mult în interesul ambelor popoare frățești, pentru întărirea unității și coeziunii marii familii socialiste, pentru consolidarea păcii în Balcani și în lumea întreagă.Să se întărească și să înflorească în veci prietenia frățească între popoarele romîn și bulgar !

*In numele poporului cehoslovac și al nostru personal — se arată în telegrama trimisă de Antonin 
Novotny și Viliam Siroky, vă transmitem dv. și în persoana dv. întregului popor romîn cele mai cordiale salutări și felicitări cu ocazia Anului nou 1963.Vă dorim ca noul an să fie un an de noi succese în opera construcției socialiste în Republica Populară Romînă și în lupta noastră comună pentru pace și victoria socialismului și comunismului. /

*Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a zilei creării Republicii Populare Romîne, în numele poporului chinez, al Partidului Comunist Chinez și al guvernului Republicii Populare Chineze, transmitem poporului romîn, Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului Republicii Populare Romîne un salut fierbinte — se arată în telegrama adresată de Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, 
Ciu De și Ciu En-lai.Cu 15 ani în urmă, în această zi, poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn a răsturnat monarhia, a făurit puterea populară condusă de clasa muncitoare și prin aceasta a deschis o nouă etapă în revoluția socialistă și în construcția socialistă în Ro- țnînia.De la crearea Republicii Populare Romîne. poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului, a dobîndit succese uriașe în opera de transformări socialiste și de construcție socialistă. Poporul chinez se bucură sincer de aceste succese obținute de poporul romîn.Dorim poporului romîn noi succese în opera de construcție socialistă și de apărare a păcii în întreaga lume. Dorim să se întărească șl să se dezvolte necontenit prietenia frățească dintre poporul chinez și poporul romîn, bazată pe principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar.Intr-o altă telegramă a conducătorilor R. P. Chineze adresată cu ocazia Anului nou se spune : Poporul chinez se bucură din toată inima de succesele însemnate obținute în anul trecut de poporul romîn sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului Republicii Populare Romîne în opera de construire a socialismului.Urăm ca în noul an poporul romîn să obțină succese și mai mari în opera de construire a socialismului și apărare a păcii în lumea întreagă. Dorim ca prietenia frățească dintre popoarele Chinei și Romîniei, bazată pe marxism-leninism și internaționalismul proletar, să se dezvolte și să se întărească continuu. Vă dorim bucurie și multă sănătate în noul an.

★Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne. — se arată în telegrama trimisă de Kim Ir Sen și Țoi En Ghen — în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Prezidiului Adunării Populare Supreme și al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, vă transmitem dumneavoastră și în persoana dumneavoastră poporului frate romîn cel mai fierbinte salut și urări frățești.In cei 15 ani care au trecut, poporul frate romîn, sub conducerea justă a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a luat ferm puterea în mîinile sale, a obținut într-adevăr succese mari în lupta pentru întărirea și dezvoltarea orînduirii democrat-populare și ridicarea bunăstării celor ce muncesc și și-a transformat patria într-un stat socialist industrial-agrar dezvoltat.Orașele și satele Romîniei se transformă într-un rai socialist al oamenilor muncii liberi și fericiți, din zi în zi crește nivelul de trai, material și cultural, al poporului.In ' prezent poporul romîn depune toate capacitățile și energia sa în lupta pentru înfăptuirea planului șe- senal al economiei naționale, trasat de partid, pentru înflorirea patriei sale și pentru fericirea sa.Aceste succese mari pe care le obține harnicul popor romîn în lupta pentru construirea vieții noi bucură nemărginit poporul nostru, ele aduc o contribuție mare la întărirea puterii lagărului socialist și la întărirea păcii în întreaga lume.Drumul glorios, parcurs de poporul romîn sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, demonstrează marea forță vitală a marxism-leninismului și superioritatea orînduirii socialiste.Poporul coreean prețuiește prietenia și unitatea dintre popoarele celor două țări ale noastre, strîns unite în marea familie a lagărului socialist și constată cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări ale noastre se întăresc și se dezvoltă din zi în zi tot mai mult, pe baza principiilor marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar.De ziua remarcabilei sărbători naționale a poporului romîn vă dorim din toată inima dumneavoastră și poporului-frate romîn noi și<ioi succese în lupta pentru construirea socialismului, pentru înflorirea și dezvoltarea Republicii Populare Romîne.In telegrama primită din partea conducătorilor R. P. D. Coreene cu ocazia Anului nou se spune între altele :Menționăm cu bucurie că în noul an relațiile de prietenie frățească, coeziune și colaborare între popoarele ambelor noastre țări, strîns unite. în marea

familie a lagărului socialist, se vor întări și dezvolta continuu, și din toată inima vă dorim multă sănătate și noi succese în lupta poporului romîn frate pentru îndeplinirea cu succes a planului șesenal care prevede întărirea bazei tehnico-materiale a socialismului, în lupta împotriva politicii agresive a imperialiștilor, pentru pace în Balcani și în lumea întreagă.
★In telegrama adresată de Walter Ulbricht, Otto 

Grotewohl și dr. Johannes Dieckmann se spune! Cu prilejul Anului nou vă transmitem în numele populației Republicii Democrate Germane, dumneavoastră și întregului popor romîn salutări prietenești și calde felicitări. Anul care a trecut a fost marcat prin noi și mari succese obținute în construcția socialismului în ambele noastre țări, în întărirea continuă a marii comunități a țărilor socialiste și asigurarea și menținerea păcii în lume.In același timp în aceste zile, cu prilejul celei de-a 15-a aniversări ? proclamării Republicii Populare Romîne poporul romîn poate face bilanțul realizărilor cu adevărat istorice, obținute în construcția socialismului, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn.Cu această ocazie populația Republicii Democrate Germane felicită în modul cel mai călduros poporul frate romîn. Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Germane în Republica Populară Romînă a întărit colaborarea prietenească dintre popoarele noastre în toate domeniile și lupta comună pentru înlăturarea rămășițelor celui de-al II-lea război mondial, pentru încheierea tratatului de pace cu Germania și reglementarea pașnică a problemei Berlinului occidental. Noi sîntem convinși că și în anul 1963 colaborarea prietenească și multilaterală dintre popoarele noastre se va adînci în interesul atingerii scopului nostru comun.Vă dorim dv.. scumpi tovarăși, și poporului romîn în noul an, sănătate, putere de muncă și mari și continui succese în construcția în plină desfășurare a socialismului și în lupta pentru asigurarea păcii în lume.
*In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole, al întregului popor mongol, precum și al nostru personal — se arată în telegrama semnată de J. Țedenbal 

și J. Samba — transmitem dv. și în persoana dv. Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne și poporului-frate romîn cele mai cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne. precum și cu ocazia Anului nou 1963.Poporul mongol urmărește cu bucurie succesele minunate ale poporului romîn-frate obținute in anii puterii populare sub conducerea avangardei sale glorioase — Partidul Muncitoresc Romîn, în opera dezvoltării econômiéi și culturii socialiste și ridicării bunei stări a oamenilor muncii.Legăturile de prietenie frățească indestructibilă și colaborare strînsă stabilite între Republica Populară Mongolă și Republica Populară Romînă, bazate pe principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar, se dezvoltă și se întăresc din zi în zi, spre binele ambelor noastre popoare, în interesul întăririi și al coeziunii marelui lagăr socialist.Din toată, inima vă dorim dv. și în persoana dv. poporului-frate romîn noi succese remarcabile în construirea socialismului, în lupta pentru întărirea păcii în lumea întreagă.
★Vă transmit cele mai bune urări cu ocazia Anului nou 1963 — se spune în telegrama trimisă de W. Go

mulka.Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne vă transmit dv. și în persoana dv, poporului-frate romîn, cele mai cordiale felicitări, din partea Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, a întregului popor polonez și a mea personal — se subliniază în telegrama adresată de 
Alexander Zawadzki.Ne bucurăm mult că poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, a obținut succese mari în toate domeniile construcției socialiste, că prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar se dezvoltă și se întăresc. Aceasta constituie o contribuție a țărilor noastre la coeziunea și forța lagărului socialist, un factor hotărîtor al păcii în întreaga lume.De ziua sărbătorii voastre urăm poporului-frate romîn și dumneavoastră personal cele mai mari succese în construirea socialismului și în lupta noastră comună pentru pace și prietenie între popoare.

*In telegrama adresată de Jânos Kădâr și Istvân Dobi se subliniază : In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc, al întregului popor ungar și ai nostru personal vă transmitem dv. și poporului romîn prieten, cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne un saluT frățesc și urări sincere. Dorim din toată inima să obțineți noi și mari succese în construirea socialismului.Trăiască și să înflorească colaborarea prietenească dintre popoareæ noastre în lupta pentru pace și victoria deplină a socialismului.Dorim din toată inima — se spune într-o altă telegramă a conducătorilor RP Ungare — ca anul 1963 să aducă poporului romîn noi succese în construirea socialismului, să se întărească prietenia dintre popoarele noastre în lupta noastră comună pentru victoria socialismului, pentru pace în întreaga lume.Vă dorim multă sănătate, succese în muncă și un an nou fericit.
*Cu ocazia Anului nou — se spune în telegrama semnată de Ho Și Min, Truong Chinh și Fam Van 

Dong — vă adresăm cele mai bune urări ale noastre. Dorim ca poporul romîn frate să obțină, sub conducerea partidului, mari succese în construirea socialismului.
* *In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, al întregului popor romîn. tovarășii Gheorgbe Gheorghiu-Dej și Ion 

Gheorghe Maurer, au adresat conducătorilor de partid și de stat din țăriie socialiste, cu prilejul Anului nou, calde felicitări și urări de noi succese în construirea socialismului, în lupta pentru cauza păcii.
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Conferința internațională a partizanilor 
dezarmării nucleareLONDRA 5 (Agerpres). — In orașul Oxford și-a început lucrările Conferința internațională a partizanilor dezarmării nucleare, organizată de Federația europeană împotriva înarmării atomice.La lucrările conferinței participă reprezentanți ai diferitelor organizații pacifiste și organizații ale partizanilor păcii din 17 țări, între care Anglia. Statele Unite, Franța, Germania occidentală, Italia, India.Luînd cuvîntul la ședința din 4 ianuarie, conducătorul delegației a- mericane dr. Homer Jack, director executiv al Comitetului național de

luptă pentru o politică nucleară sănătoasă, a declarat că americanii trebuie să învețe să trăiască în aceeași lume cu, comuniștii. Organizațiile americane ale mișcării pentru pace, a spus el, se pronunță pentru stabilirea de contacte cu organizațiile sovietice pentru apărarea păcii. El a făcut cunoscut că în anul , 1963 va avea loc un schimb de vizite între conducătorii organizațiilor pentru apărarea păcii din Statele Unite și Uniunea Sovietică.Conferința își va desfășura lucrările pînă la 7 ianuarie.

economică
MOSCOVA 5 (Agerpres). — In anul 

1962 sistemul mondial socialist a obți
nut noi victorii în întrecerea economi
că cu sistemul mondial capitalist. După 
aprecierile preliminare ale Institutului 
economiei sistemului mondial socialist 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. și 
Institutului de cercetări științifice pentru 
probleme de conjunctură din Moscova, 
volumul producției industriale a țărilor 
socialiste a crescut în anul 1962 cu a- 
proximativ 7.3 la sută, iar a țărilor ca
pitaliste cu aproximativ 4,1 la sută față 
de anul 1961.

Datorită ritmului înalt de dezvoltare 
economică, țările sistemului mondial 
socialist își sporesc an de an producția 
principalelor produse industriale, mă
resc potențialul economic și ponderea

lor în economia mondială. De pildă, 
țările comunității socialiste și-au spo
rit producția de energie electrică în 
perioada 1950—1962 de la 145 miliar
de la 559 miliarde kWh, Droducția de 
oțel de la 36 milioane tone la 118 mi
lioane tone, producția de petrol de la 
44 milioane tone la 199 milioane tone, 
producția de cărbune de la 448 milioa
ne tone la 1192 milioane tone.

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 

Suprem al R.S.F.S.R. a fixat pentru 
ziua de 3 martie 1963 alegerile pen
tru Sovietul Suprem al republicii, 
precum și pentru sovietele de ținut, 
regionale, districtuale, raionale, oră
șenești și sătești de deputați ai oa
menilor muncii.

toate pămînturile agricole aflate în proprietatea străinilor vor trece în posesia unui organism care le va distribui apoi țăranilor ce vor beneficia de reforma agrară. Pămînturile aflate pînă acum în proprietatea străinilor atingeau suprafața de 42 000 ha.

Acordurile de la Nassau viu criticate in ÂDglia 
LONDRA 5 (Agerpres), — După 

cum relatează „France Presse”, pu
blicarea la Londra a unei Cărți albe 
guvernamentale referitoare la re
zultatele tratativelor de la Nassau a 
dat un nou impuls criticilor antigu
vernamentale provenite din diverse 
cercuri ale opiniei publice brita
nice.

Generalul de armată în retragere 
Philip Joubert, care exprimă un 
punct de vedere conservator, a de
clarat: „Atunci cînd a acceptat 6ă-l 
întîlnească pe dl. Macmillan în insu
lele Bahamas, președintele Ken
nedy urmărea, fără îndoială; obiec
tivul principal de a obține prăbuși
rea politică și diplomatică a Marii 
Britanii“. Laburistul Douglas Jay, a 
fost și mai categoric: „După cum 
München-ul a avut drept rezultat 
Dunkerque-ul, a spus el, capitularea 
de la Nassau este consecința logică 
a tratativelor de la Bruxelles cu pri
vire la aderarea Angliei la Piața co
mună“.

Săptămînqlul „New Statesman“ a' 
rată că aranjamentul de la Nassau, 
în baza căruia Anglia urmează să 
primească rachete „Polaris“, „a fost 
realizat într-o asemenea grabă încît 
Macmillan n-a avut desigur' timp 
pînă acum nici, măcar. să înceapă 
să calculeze cît ne va costa“. In ar
ticol se demonstrează pe bază de 
cifre că înarmarea Angliei va deveni 
și mai costisitoare decît pînă în pre
zent.

Problemele N.A.T.O.—obiectul unor 
consfătuiri urgente în S.U.A.WASHINGTON 5 (Agerpres). — La Palm Beach (statul Florida) unde președintele S.U.A., Kennedy, își petrece concediul de iarnă au loc o serie de consfătuiri urgente în problemele politicii externe. Secretarul de Stat, D. Rusk, a fost nevoit să-și amine conferința de presă anunțată pentru 4 ianuarie și să plece în grabă cu avionul la Palm Beach. Aici au fost convocați, de asemenea, reprezentantul S.U.A. în N.A.T.O., T. Finletter, și directorul agenției centrale de investigații (C.I.A.), J. McCone.Secretarul Casei Albe pentru problemele presei P. Salinger a declarat că la 5 ianuarie președintele Kennedy a discutat cu Rusk și Finletter problemele N.A.T.O și ultimul acord de la Nassau.

Succese ale patrioților sud-vietnamezi
SAIGON 5 (Agerpres). — La 4 ia

nuarie guvernul ngodinhdiemist a 
recunoscut că a suferit o nouă în- 
frîngere din partea patrioților sud- 
vietnamezi. După cum transmite a- 
genția France Presse. Ia Saiqon s-a 
anunțat că unitățile de partizani au 
atacat la 3 ianuarie, în ziua bătăliei 
din delta fluviului Mekong, o tabără 
specială de pregătire a trupelor sud- 
vietnameze situată în apropiere de 
orașul Pleiku, 30 de militari fiind 
uciși și 26, printre care un consilier 
nord-american, fiind răniți.

în același timp, transmite aqenția 
Associated Press, în delta fluviului 
Mekong au continuat- la 4 ianuarie 
lupte puternice între ’ trupele ngo-

dinhdiemiste și unitățile patrioților 
sud-vietnamezi. în ce privește rezul
tatele bătăliei din zilele de 2 și 3 ia
nuarie un comunicat dat publicității 
la Saigon, care conține cifre evi
dent micșorate, arată că pierderile 
forțelor ngodinhdiemiste se ridică la 
65 de morți și 100 de răniți, iar cele 
ale trupelor americane la trei morți 
și opt răniți.

în legătură cu aceasta, aqenția 
France Presse transmite din Was
hington că Ministerul de Război al 
S.U.A. pregătește, la cererea Casei 
Albe, un raport asupra pierderilor 
suferite de Statele Unite în cursul 
luptelor de miercuri din Vietnamul 
de sud. .

Măsuri preconizate de Frontul de Eliberare Națională 
din Vietnamul de sud

Plenara C. G al P- G 
din CehoslovaciaPRAGA (Agerpres).— La 4 ianuarie a avut lor la Praga plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia — anunță agenția Ceteka.La plenară Viliam Siroky, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele guvernultiK R.S. Cehoslovace, a prezentat raportul cu privire la planul de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1963 și la concluziile care decurg din hotărîrile celui de-al XII-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia pentru activitatea guvernului și a unor ministere.Plenara C.C. a discutat unele probleme organizatorice și cu privire la cadre, probleme propuse de A. Novotny.Plenara a adoptat în unanimitate hotărîrea corespunzătoare.Ea a adoptat de asemenea o ho- tărîre cu privire la componența Comisiei Comitetului Central și a guvernului republicii pentru problemele conducerii producției agricole.

ATENA. Deputății partidului E.D.A. au cerut parlamentului grec să anuleze legile excepționale actualmente în vigoare din perioada războiului și să revizuiască legea privitoare la așa-numitele măsuri de securitate, adoptată în anul 1962. Deputății E.D.A. au declarat că legea privind măsurile de securitate care menține în vigoare legile excepționale din perioada războiului este anticonstituțională.
SANTO DOMINGO. Guvernul do

minican a hotărît să sechestreze zia
rul ,,La Nation“ și să. demită pe di 
rectorul' ziarului. Luis Caminero. 
Această hotărîre urmează publicării 
là 3 ianuarie în acest ziar a unei 
scrisori în care era criticat noul 
președinte dominican, Bosch. (REU
TER).

MANILA. Oficiulții din Manila . al care luptă pentru de informaorganizațiilor independentateritoriilor engleze din Borneo denord a anunțat la 4 ianuarie că, potrivit unor știri confirmate, Jassin Affandy, unul din liderii răsculaților din Brunei, nu a fost ucis în cursul luptelor recente, așa cum au anunțat autoritățile . colonialiste engleze, ci este sănătos și continuă lupta „undeva“ în Borrieo de nord. In același timp, s-a anunțat că conducătorul răsculaților, A. M. Azhàry, a numitpe Ahmad Fadillah în funcția de reprezentant permanent pe lingă guvernul indonezian.

SAIGON 5 (Agerpres). — Recent, 
Frontul de Eliberare Națională din 
Vietnamul de sud a făcut cunoscute 
măsurile urgente menite să pună 
capăt situației actuăle din Vietnamul 
de sud.

Printre mgsurile preconizate sînt : , 
încetarea agresiunii S.U.A. in Viet
namul de sud, încetarea acțiunilor 
represive ale autorităților diemiste 
împotriva populației, formarea în 
Vietriamui.de sud a unui guvern de 
coaliție națională care, să ducă o po

litică pașnică’ și neutră și stabilirea 
de relații prietenești cu toate ță
rile.

Măsurile preconizate de Frontul 
de Elibetare Națională sînt sprijini
te de pături tot mai largi ale popu
lației din Vietnamul de sud care pro
testează cu hotărîre împotriva ac
țiunilor forțelor armate ale S.U.A. și 
ale autorităților diemiste care în
cearcă să înăbușe mișcarea popu
lară din Vietnamul de sud.

Pentru (trcptnrilc oamenilor 
muncii din Olanda

HAGA. La Amsterdam a avut loc o ședință a Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Olanda, consacrată problemelor de salarizare. După cum se arată în comunicatul dat publicității. Prezidiul C.C. al P.C. din Olanda a subliniat că, în pofida profiturilor uriașe care s-au scurs în anul trecut în sefurile monopolurilor, patronii olandezi refuză să satisfacă pînă și revendicările minime ale muncitorilor cu privire la majorarea salariilor. Prezidiul C.C. al P.C. din Olanda a chemat pe oamenii muncii la unitatea de acțiune în lupta pentru drepturile lor, pentru sporirea salariilor.
Raportul lui 

la plenara f. f. alBERLIN 5 (Agerpres). — La 5 ianuarie ziarul „Neues Deutschland" a publicat extrase din raportul prezentat de Max Reimann, prim-secretar al C.C. al P-C. din Germania, la recenta ■ plenară a C.C. al P.C. din Germania. O bună parte din raport a fost consacrată proiectelor a două documente prezentate plenarei — declarația-program și noul statut al partidului.Max Reimann a analizat sarcinile imediate ce révin P.C. din Germania în lupta pentru apărarea demo-

PARIS. Recent, avocatul vest- german Kurt Greifelt, un cunoscut fascist, membru al Wermachtului hitlerist în timpul ocupației Franței, a achiziționat în comuna Nevez departamentul Finistère, (Franța) o fermă de peste 50 de hectare, cea mai mare fermă din comună. Acesta constituie doar unul din numeroasele cazuri asemănătoare semnalate în ultimul timp.Potrivit relatărilor presei franceze, cumpărători din R.F.G. au achiziționat pînă în prezent în Franța peste 8 000 de hectare de pămînt a- rabil, pe baza clauzelor acordului în domeniul agriculturii, semnat de țările Pieței comune.Ziarul „L’Humanité“ relatează că în timp ce sute de mii de țărani sînt ruinați datorită politicii agrare a guvernului, fasciști notorii de teapa lui Kurt Greifelt achiziționează pă- mîntul acelora care și-au dat viața în anii 1940—1944 pentru apărarea lui.
CAIRO. Consiliul prezidențial al R.A.U. a aprobat decretul prin care

Patrloțl sud-vietnamezi într-o acțiune de luptă

Luptele din Congo, Chombe 
și rivalitatea dintre monopoluri
în ultimele zile evenimentele din 

Congo s-au precipitat, lată o scurtă 
recapitulare a faptelor. După ce la 24 
decembrie mercenarii katanghezi au 
deschis focul împotriva trupelor 
O.N.U. lîngă Elisabefhville, comanda
mentul O.N.U. a adresat un protest ve
hement lui Chombe, cerîndu-i să pună 
capăt provocărilor. Cum acesta a refu
zat să țină seama de avertismentele pri
mite, la 27 decembrie ciocnirile s-au ex
tins, transformîndu-se în operațiuni mi
litare de anvergură. Pentru a preveni 
concentrarea mercenarilor katanghezi, 
trupele O.N.U. au trecut la acțiune. In 
decurs de cîțeva zile ele și-au instaurat 
controlul asupra orașelor Elisabefhville, 
Kipushi și Jadotville. Chombe, intrat în 
panică, a dispărut la un moment dat 
în Rhodesia de nord, de unde s-a în
tors în Katanga pentru a ordona oa
menilor săi să reziste, iar acolo unde 
vor fi nevoiți să se retragă, să aplice 
în retragere tactica „pămîntului pîrjo- 
lif“. După cum s-a relatat în presă, a- 
plicînd această tactică, jandarmeria ka- 
iangheză, înainte de a se retrage din 
Jadotville, a scos din funcțiune uzinele 
societății „Union Minière“, a deschis 
stăvilarele barajului uzinei hidroelectri
ce Mwadingusha pentru a tăia aprovi
zionarea cu energie electrică a orașului 
etc. „Distrugerea podurilor, căilor fe
rate și a șoselelor de către jandarmeria 
katangheză în timpul retragerii, se spu
ne intr-un comunicat O.N.U., va îm
piedica pentru o perioadă activitatea 
economică și legătura dintre diversele 
centre economice katangheze“.

Ce a determinat noua încordare a 
situației din Congo? Unele ziare occi
dentale lasă să se înțeleaqă că lotul 
s-ar datora refuzului încăpățînat al 
lui Chombe de a accepta așa- 
numitul „plan O.N.U." cu privire la 
unificarea Congoului. Cine nu știe însă 
că în jocul colonialiștilor cu indepen
denta Congoului Chombe nu contează 
decît în măsura în care o vor stăpînii 
săi — marile monopoluri care exploa
tează avuțiile Katangăi. Fapt este că 
actualele evenimente din Congo sînt 
provocate de lupta acerbă ce se des
fășoară între monopolurile americane, 
engleze, belgiene pentru jefuirea a-

cesfor avuții. în acest cadru, se mani
festă cu o deosebită intensitate tendin
ța monopolurilor americane de a obți
ne o redistribuire a bogățiilor Katan
găi în favoarea lor.

Așa numitul plan pentru Congo, ela
borat cu participarea diplomatului ame
rican Ralph Bunche, care deține func
ția de secretar general-adjunct al 
O.N.U., prevede în esență crearea 
unei federații congoleze, inclusiv 
Katanga, și în cadrul căreia rolul 
principal ar urma să-l Joace, firește, 
oamenii de încredere ai Washingtonu
lui. Printre candidații la conducerea 
proiectatei federații s-a numărat la un 
moment dat și Chombe. Acesta este

Comentariul zilei

însă omul de casă al societății „Union 
Minière“, în care un loc important îl 
deține capitalul anglo-belgian. Acțio- 
nînd în favoarea acestui trust, in*eresat 
să împiedice acapararea pozițiilor sale 
de către concurență americani, Chombe 
a invocat fot felul de pretexte penlru 
a torpila înfăptuirea intențiilor ameri
cane. Prin aceasta, el a devenit din ce 
în ce mai incomod părții americane. 
„Guvernul american — sublinia agen
ția „France Presse“ — n-ar regreta 
deloc plecarea lui Chombe de pe sce
na africană”.

Urmărindu-și cu perseverență scopu
rile, cercurile monopoliste nord-america- 
ne au hotărît să intervină mai direct 
în afacerile interne ale tînărului stat 
african, nesocotind în mod flagrant 
pretențiile „aliaților“ englezi, bel
gieni, francezi. Nu înfîmplător, cu 
puține zile înainte de înfîlnirea din 
Bahamas dintre președintele S.U.A. și 
premierul englez s-a anunțat hotărîrea 
Statelor Unite de a trimite în Congo o 
misiune militară, condusă de generalul 
L. Truman care a vizitat diferite centre 
din Congo. Alcătuită mai ales din mem
brii u«ei „forțe speciale secrete“, mi
siunea, după cum transmit agențiilfe de 
presă, urmărește înfăptuirea intenției

S.U.A. de a crea o bază militară în 
Congo și de a intensifica pătrunderea 
capitalului american în această țară. 
Totodată S.U.A. au sporit trimite
rea în această țară de echipament 
american. „S.U.A. — transmite agenția 
„Associated Press“ — au înșființat Na
țiunile Unite că echipament de apro
vizionare și de transport inclusiv ca
mioane și vehicule blindate pentru 
fransporluri de trupe, vor fi furnizate 
de urgență forțelor Națiunilor Unite 
care luptă în Katanga”.

Intensificarea amestecului S.U.A. în 
Congo a provocat, după cum s-a vă
zul, o serioasă neliniște în cercurile 
monopoliste din Anglia. Acestea își 
dau seama că rezolvarea problemei 
katangheze pe baza planurilor ameri
cane este menită să asigure extinderea 
în bogata provincie Katanga a influen
ței capitalului monopolist din S.U.A., în 
dauna celui din Anglia. Problema a 
format obiectul discuțiilor la recenta 
înfîlnire din Bahamas dintre conducăto
rii celor două țări, iar unele comentarii 
occidentale vorbesc chiar de un „fîrg“ 
aparte — unde, între alte unități de 
schimb, ar figura rachetele „Polaris“ ca 
și marioneta Chombe. Totuși, Anglia 
face tot ce-i sfă în putință pentru a-l 
salva pe Chombe. Cînd acesta a fugit 
în Rhodesia de nord, arată „Associa
ted Press“, „guvernul britanic a dat 
publicității o declarație în care îl în
demna pe Chombe să se înapoieze la 
ElisabefhviIle (garantîndu-i securitatea) 
și să ducă tratative cu guvernul cen
tral“.

Iritarea cercurilor monopoliste din 
Anglia și din alte țări occidentale inte
resate în exploatarea Kafangăi a cres
cut după ce trupele O.N.U. au ocupat 
orașul Jadotville, sediul principal al lui 
„Union Minière". Aceasta cu atît mai 
mult cu cît încetarea activității unei se
rii' de întreprinderi ale marelui con
cern „Union Minière“ a provocat scă
derea cursului acțiunilor la Londra ale 
acestui concern.

în desfășurarea evenimentelor au in
tervenit o serie de fapte noi, destul 
de suspecte. Trupele O.N.U. nu și-au 
mai continua* ofensiva, deși s-a vădit 
încă odată — ceea ce anumite cercuri

democratice au susținut întotdeauna — 
că dacă trupele O.N.U. ar dori să-l 
aducă la ordine pe Chombe și să li
chideze secesiunea, ele ar putea să 
facă acest lucru doar în cîteva zile. 
Această încetinire s-a produs după ce 
vineri seara un ofițer superior ameri
can a anunțat că „forțele O.N.U. nu in
tenționează deocamdată să continue 
ofensiva pentru ocuparea localității 
Kolwezi“ (unde Chombe și-a stabilit 
sediul).

în același timp, în presa americană 
s-au deslănțuit o serie de atacuri asu
pra lui Robert Gardiner, șeful operațiu
nilor O.N.U. în Congo, (de naționali
tate ghanez, dar care are domiciliu 
permanent în S.U.A.), acuzat că, ocu- 
pînd Elisabefhville și Jadotville, și-a 
depășit atribuțiile. Unele ziare numesc 
chiar operațiunile întreprinse „rebeliu
nea generalilor O.N.U.“. în legătură cu 
aceasta, a fost trimis în grabă în Congo 
Ralph Bunche, pentru „a studia proble
mele privitoare la activitatea prezentă 
și viitoare a forțelor O.N.U.“.

Concomitent cu sosirea lui Bunche la 
Leopoldville, adică vineri seara, la Wa
shington s-a dat publicității o decla
rație, în care se arată că „S.U.A, nu 
intenționează să-l scoată pe Chombe 
din viitoarea viață politică a Congou
lui“ Și-l cheamă să colaboreze la în
făptuirea' așa-numitului plan de „con
ciliere națională“ în Congo. Neîntîr- 
ziaf, guvernul britanic a dat publicită
ții un comunicat în care aprobă decla
rația Departamentului de stat'al S.U.A. 
și cere rezolvarea „pe calea tratative
lor cu Chombe“ a actualei situații din 
Katanga.

Toate aceste fapte contradictorii sînf 
comentate de ' unele ziare occidentale 
în sensul că, deși divergențele anglo- 
americane în problemele congoleze se 
mențin, là Washington s-ar căita lotuși 
o cale pentru salvarea aparențelor.

A se pune capăt secesiunii Katangăi 
și a se asigura integritatea Congoului 
sînf cerințe de mult formulate și aștep
tate de poporul congolez, ca și de 
opinia publică iubitoare de pace de 
pretutindeni. Dar, realizarea unității na
ționale congoleze, care să corespundă 
aspirațiilor poporului, să ducă la pros
peritatea’țării, nu se poate înfăptui prin 
înlocuirea unor monopoluri cu altele, ci 
așa cum preconizează forțele democra
tice și patriotice din Congo, numai prin 
respectarea drepturilor acestui popor 
la o independență națională reală.

NICOLAE N, LUPU

Mai Reimann
P. c. din Germaniacrației și asigurarea păcii. El a scos în evidență nécesitatea de a se uni toate forțele pentru salvarea democrației în Germania occidentală și a subliniat că posibilitățile pentru o largă mișcare democratică devin astăzi din ce în ce maj favorabile. A se zădărnici adoptarea „legislației excepționale", încălcarea constituției, a se pune capăt persecutării forțelor democratice iubitoare de pace — sînt cererile principale în această luptă a poporului, a subliniat M; Reimann.Primul secretar al C.C. al P.C. din Germania a arătat în continuare că lupta pentru apărarea drepturilor democratice este strîns legată de lupta pentru pace și dezarmare, pentru coexistența pașnică.

Lichidarea bazelor militare 
străine — necesitate urgentă

ROMA. Un grup de reprezen
tanți ai intelectualității din Italia 
de sud, printre care scriitorul 
Tommaso Fiore și istoricul Ga
briele Pepe, au adresat populației 
și guvernului italian un mesaj, în 
care se spune :

„Noi dorim ca pe pămân
tul nostru să nu existe baze 
militare străine înzestrate cu 
arma racheto-nucleară... Rache
tele atomice de pe colinele 
Apuliei constituie un sinistru 
„memento mori", o provocare față 
de aceia care nu ne-au amenințat 
niciodată. Lucrul cel mai rezona
bil și cel mai urgent îl constituie 
lichidarea acestor baze”.

LONDRA. Reverendul Hewlett John
son, decan de Canterbury, a anunțat 
la 4 ianuarie că demisionează din acest 
post. Cunoscutul luptător penlru pace 
englez și militant pe tărîm social H. 
Johnson a împlinit vîrsta de 88 de ani.

PARIS. Poliția franceză a arestat 11 membri ai „Organizației Armate Secrete" (O.A.S.). O.A.S.-iștii au recunoscut că sînt cu toții membri ai unei bande teroriste care avea misiunea de a-l omorî pe deputatul Sanguinetti, membru al Partidului gaullist, U.N.R.
RIO DE JANEIRO. In urma ploilor torențiale care au căzut în statul brazilian Sao Paulo, un pod s-a

prăbușit provocînd moartea prin înec a cel puțin 30 de persoane. (REUTER).
SANAA. La 4 ianuarie As Sallal, președintele Republicii Arabe Yemen, Rahman El Baidani, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, precum și ceilalți miniștri au depus jurămîntul de fidelitate față de republică și țelurile revoluției. Ceremonii asemănătoare urmează să aibă loc în organele administrative ale tuturor provinciilor yemenite. (FRANCE PRESSE).

MOSCOVA. Ieri seară, pe scena 
lui Bolșoi Teatr s-a prezentat 
opera „Rigoletto" de Verdi, rolul 
ducelui de Mantua fiind interpre
tat de tenorul romîn Ion Piso. 
Spectatorii moscoviți au făcut te. 
norului romîn o caldă primire, 
l-au aplaudat de nenumărate ori 
la scenă deschisă pentru reușita 
sa interpretare.

Un „dar” de Anul nou
PARIS. Autoritățile franceze au 

oferit parizienilor un „dar scump” 
de Anul nou în cel mai adevă
rat sens al cuvîntului. De la 
1 ianuarie 1963 s-au majorat taxele 
pentru asistența medicală. Acum, o 
singură zi de spitalizare îi va costa 
pe locuitorii capitalei franceze 69 de 
franci în loc de 56 de franci. Si mai 
scumpă va fi. spitalizarea intr-o cli
nică chirurgicală : 95 de franci pe 
zi, în loc de 79 de franci.

De la 1 ianuarie, la Paris s-a ma
jorat cu 8 la sută taxa pentru apă.

NEW YORK. Legătuia prin radio 
cu nava cosmică americană „Mari- 
nei-2". lansată la 27 august anul tre
cut în direcția planetei Venus, a în
cetat. Agențiile de presă americano 
anunță că în momentul încetării le
găturii, nava cosmică „Mariner-2“ se 
afla Ta o distanță de peste 54 mili
oane mile de Pămînt.

Spania vrea să fie primită „oficial" 
in N. A. T. O.MADRID 5 (Agerpres). — Presa spaniolă a declanșat o adevărată campanie în favoarea intrării „oficiale" a Spaniei în blocul militar N.A.T.O. Astfel, în numărul din 3 ianuarie cotidianul falangist „A.B.C." publică în prima pagină un articol cu titlul pe toată lățimea paginii : „Este o absurditate ca țara cea mai anticomunistă, Spania, (așa califică ziarul respectiv crunta dictatură fascistă a lui Franco — N. R.) să nu fie inclusă în organizația anticomunistă cea mai importantă — N.A.T.O.", reluînd astfel o frază dintr-o cuvîn- tare a ambasadorului Spaniei la Washington, Garrigues. în articol se argumentează că „datorită existenței bazelor militare americane în Peninsula Iberică intrarea oficială a Spaniei în N.A.T.O. nu trebuie să întîmpine nici un fel de dificultăți".Articole care cer admiterea Spaniei în N.A.T.O. au mai scris ziarele „Ya" și „Arriba", care apar tôt la Madrid. ’Referindu-se la această campanie a presei spaniole, ziarul francez „Combat" din 4 ianuarie remarcă că ea are loc „intr-un moment al situației internaționale în care Marocul refuză să prelungească menținerea bazelor militare ale S.U.A. pe teritoriul marocan, iar Portugalia discută cu Washingtonul problema bazelor militare americane din insulele Azore".Această campanie coincide și cu tratativele secrete americano-spa- niole care au început la Madrid în ultimele zile ale anului trecut și despre care ziarul vest-german „Deutsche Zeitung” scrie că „urmăresc nu numai prelungirea pactului

militar americano-spaniol, ci și găsirea unei forme oficiale de asociere a Spaniei la N.A.T.O.".

Franco: — Hei, mal sun mult??...
Desen de NIC. NICOLAESCU

Def feite bugetare crescânde
I.', !•" ùT’-v,“-'W’T-'.

NEXT YEARI Starling July L 1963
I (unofficial eslunale)
I MM INCOME 4 BIIÜON
I G0BNMENÏ SPENDING WBlllHIN

DEFICIT1
I $12.4 BULION

„Cifrele stabilite, care vor fi curînd transmise Congresului, sînt pu
țin încurajatoare pentru contribuabili și pentru economiștii guvernamen
tali”, scrie revista americană „U, S. NEWS AND WORLD REPORT”, intr-un articol consacrat bugetului S.U.A. pe 1963.

Revista publică totodată graficul de mai sus, intitulat „Se prevăd tulburări și mai mari în finanțele guvernamentale”, din care reiese că în 
anul fiscal care s-a sfîrșit la 30 iunie 1962, s-a înregistrat un deficit de 
6,4 miliarde de dolari (prima efigie) ; în anul fiscal care se va termina la 
30 iunie 1963 se prevede un deficit de 7,8 miliarde de dolari (a doua efi
gie) ; iar pentru viitorul an fiscal se prevede un deficit bugetar de 12,4 
miliarde de dolari (a treia efigie).

Menționînd că acum este începutul unei perioade cu bugete ce vor 
depăși suma de 100 miliarde de dolari, sumă ce întrece chiar cheltuielile 
anuale record înregistrate în cursul celui de-al doilea război mondial, 
revista subliniază că „tendința de creștere a bugetelor se va menține și 
pe viitor, după cite se poate prevedea de pe acum”.

Desigur, această tendință se datorește, în primul rînd, sporirii chel
tuielilor militare, — directe și indirecte. După cum s-a mai anunțat, 
aceste cheltuieli au crescut de la 50,7 miliarde de dolari în anul fiscal
1961 la 54,7 miliarde de dolari în anul fiscal 1962.

Acceptarea demisiei 
lui Arthur DeanWASHINGTON 5 (Agerpres). — Agenția United Press. International relatează că președintele Kennedy a acceptat oficial demisia lui Arthur Dean, care a condus delegația S.U.A. la tratativele pentru dezarmare de la Geneva.Observatorii de la Geneva se întreabă în ce măsură înlocuirea șefului delegației americane va în- rîuri desfășurarea tratativelor de la Geneva. Se știe că în cei doi ani în care Dean a deținut ultima sa funcție, tratativele în problema dezarmării au progresat prea puțin. Agenția France Presse îl consideră vinovat „într-o oarecare măsură“ de această situație, arătînd că „nu a fost niciodată prea înclinat spre compromisuri“. „Totuși, continuă France Presse, trebuie să așteptăm desemnarea succesorului lui Dean pentru a ști dacă trebuie să se presupună că atitudinea americană la conferință se va modifica“.
Stare excepționala 

în PeruLIMA 5 (Agerpres). — Agenția U- nited Press International anunță că junta militară din Peru a proclamat la 5 ianuarie starea excepțională pe întreg teritoriul țării, „pentru a combate agitația“ care se manifestă aici. Potrivit agenției, poliția a percheziționat sediile Frontului național de eliberare și ale altor organizații progresiste, efectuînd peste 109 de arestări.Referindu-se la motivele declarării stării excepționale, un comunicat guvernamental menționează că brigăzi speciale ale muncitorilor și țăranilor „au luat sub control centrale electrice, rețele de apă curentă, precum și mijloac-e de comunicații” Junta militară face apel la popi» lație, căreia i se cere „să fie calmă”.
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