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linie automatăfructelor și pentru uscarea zarzavaturilor Pregătiri pentru, campania 
agricolă de primăvară

Anul XXXII Nb. 5766 j Marji 8 ianuarie 1963

Fabrica de rulmenți din Brașov. Hala secției de bile înzestrată cu zeci de mașini noi-
(Foto : E. Ilöfer)

PITEȘTI (coresp. „Scîn- teii”). — De curînd, la Pitești a fost dată în folosință o linie automată pentru uscarea fructelor și zarzavaturilor, construită de Centrocoop.Noua linie cuprinde 4 cuptoare-tunel automate de uscare, instalații mo

derne și aparatură tehnică de înaltă productivitate, care unei tonePînă va temere, măceșe, ceapă, varză etc.
permit conservarea cantități de 40 de produse în 24 de ore. acum au fost conser- primele cantități de

acestea 
fabricată

avansate

a
în

de
au-

De la Ministerul 
învățămîntului

Unele probleme ale sporirii
producției de metal în 1963

Prin extinderea procedeelor avansate
Colectivul Uzinei „7 Noiembrie“ din 

Craiova a livrat zilele 
130 000-a mașină agricolă 
cei 11 ani de la înființare.

Extinderea procedeelor
lucru, ca forjarea în mafrije, sudura 
fomată, turnarea în cochile și miezuri 
întărite cu bioxid de carbon și execu
tarea unor linii tehnologice de fabrica
ție cu flux confinuu, au permis crește
rea de 2,5 ori a productivității muncii 
față de anul 1955. Numai în cursul a- 
nului frecuf, cînd indicele de producti
vitate a muncii a fost depășit față de 
cel sfabilit prin plan cu aproape 7 pro
cente, s-a cîșfigat un timp necesar exe
cuției în plus a 200 remorci-cisterne și 
a 1 000 grape sfelafe. Durata de con
strucție a unei . remorci-cisterne de 
3 600 litri, folosită penfru transportul 
combustibilului, a fost redusă în cursul 
anului frecuf, pe seama creșterii pro
ductivității muncii, cu 20 la sută.

încă de la începutul anului, au fost 
luafe măsuri în vederea îndeplinirii și 
depășirii sarcinii de creștere a produc
tivității muncii cu circa 15 la sută față 
de anul trecut.

O mare parte din cele peste 200 
de măsuri cuprinse în planul tehnico- 
organizaforic, întocmit cu prilejul dez
baterii cifrelor de plan, au drept scop 
asigurarea și în acesf an a unei creșteri 
substanțiale a productivității muncii. 
Unele dintre acestea, cum sînt confec
ționarea de diferite dispozitive de pre
lucrare și montare a unor piese care cer 
un volum mare de muncă, au și fost 
realizate. S-au luat, de asemenea, mă
suri menite să asigure extinderea pro
cedeelor avansate de forjare și sudură.

(Agerpres)

Ministerul în- vățămîntului a- duce la cunoștință că școlile de cultură generală (cursuri de zi), pedagogice și de artă își reîncep cursurile în ziua de luni 14 ianuarie 1963.
„Fruntaș 

în comerful 
cooperatist"
Pentru rezultatele 

bune obținute în 
realizarea planului 
de desfacere a măr
furilor cit și pentru 
deservirea ireproșa
bilă față de consu
matori, 80 de lucră
tori ai cooperativelor 
de consum din raio
nul Tg. Neamț au 
fost distinși zilele 
trecute cu insigna de 
„Fruntaș în comer
țul cooperatist”. Pe 
primele locuri s-au 
situat — ca număr 
de insigne primite 
— lucrătorii din co
munele Brusturi, Ti- 
mișești, Băltățești 
etc.

Pentru activitate 
îndelungată în subteran

Aproximativ 600 de mineri din ex
ploatările bazinului carbonifer Schitu 
Golești au beneficiat de prime pentru 
activitate îndelungată în subteran, suma 
alocată în acesf scop în anul 1962 ridi- 
cîndu-se la peste 1 800 000 lei. Minerul 
Gh. Cotescu, de exemplu, cu o vechime 
de 32 de ani în subteran, și Dumitru 
Nujă, cu o vechime în mină de 24 ani, 
au primit 4 000 și respectiv 3 000 lei. 
Sume între 2 000 și 3 000 lei au primit 
și numeroși alți mineri. (Agerpres)

SimpozionLuni seara, la Casa prieteniei ro- mîno-sovietice A.R.L.U.S. din Capitală a avut loc simpozionul „Rolul științei în construirea comunismului în Uniunea Sovietică”.Au vorbit acad. I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, acad. Gr. Moisil, membru al Prezidiului Academiei R. P. Romîne. și prof. univ. Nicolae Sălăgeanu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne.

In regiunea Ploiești continuă intens pregătirile pentru campania a- gricolă de primăvară. In gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare au fost reparate și puse în stare de funcționare mai mult de 70 la sută din tractoarele, semănătorile și celelalte mașini a- gricole ce vor fi folosite la efectuarea lucrărilor agricole în primăvară. în S.M.t. Sihlea, Bărcănești, Cio- rani și Smeeni, aproape toate mașinile au fost revizuite și reparate.In gospodăriile colective din regiune a început pregătirea semințelor și se continuă fertilizarea terenurilor. Colectiviștii pînă acum la cîmp tone îngrășăminte. au transportat aproape 82 000(Agerpres)

Spectacol 
dedicat 

fruntașilor 
în producție 
ORADEA (co

resp. „Scînteii"), 
— In sala Tea
trului de Stat din 
Oradea ansam
blul artistic de 
amatori al Consi
liului local al 
sindicatelor, în
ființat recent, a 
oierit un specta
col în cinstea 
muncitorilor și 
tehnicienilor frun
tași în producție 
din întreprinderi
le și institufiile 
orădene. Peste 
800 de fruntași 
în întrecerea so
cialistă au luat 
parte la monta
jul literar-muzi- 
cal-coregrafic o- 
ier it de ansam
blul artistic oră- 
dean.

Congresul al III-lea al P.M.R. a stabilit sarcini importante pentru dezvoltarea industriei siderurgice din țara noastră, care trebuie sigure într-o proporție din ce mai mare necesitățile mereu cinde de metal ale industriei structoare de mașini și ale celorlalte ramuri ale economiei naționale. Tra- ducînd în viață Directivele congresului, siderurgiștii au obținut în primii 3 ani ai planului de 6 ani realizări de seamă în sporirea producției și îmbunătățirea calității metalului. în 1962, producția de fontă a fost cu- 83la-sută mai mare față torii,-inginerii și. tehnicienii dip uzi- '-,cu 76 la nele siderurgice au obținuți rezultate de seamă în domeniul perfecționării producției și introducerii tehnologiei avansate. De pildă, furnalele noi sînt prevăzute să lucreze cu temperaturi înalte ale aerului insuflat și cu presiune ridicată. La oțelării a sporit greutatea medie a șarjei, s-a extins folosirea cărămizilor refractare bazice Ia înzidirea cuptoarelor Martin, s-a îmbunătățit regimul termic, a crescut durabilitatea cuptoarelor. La laminoare, a fost introdusă pe scară mai largă metoda de laminare la toleranțe restrînse, în special la Oțelul Roșu, Hunedoara, cît și la Reșița. Astfel, prin laminarea la toleranțe restrînse, numai la uzina „Oțelul Roșu’ au fost economisite a- nul trecut aproape 4 000 tone de metal.Odată cu gospodărirea mai bună a metalului, în scopul reducerii prețului de cost al produselor, siderurgiștii au depus eforturi și pentru micșorarea consumurilor specifice materii prime și materiale. 1962, consumul specific de cocs tona de fontă a fost redus cu 245 față de 1959, deși posibilitățile în cest domeniu n-au fost încă pe deplin valorificate.Munca siderurgiștilor, îndrumată și sprijinită îndeaproape de organizațiile de partid, de a folosi mai bine agregatele de mare tehnicitate cu care au fost înzestrate uzinele, de a produce mai mult metal, a fost susținută de măsurile tehnice și organizatorice luate în uzine, de aportul lucrătorilor din institutele de cercetări și proiectări, al celor din aparatul ministerului.
*Potrivit prevederilor planului de stat pe 1963, aprobate de plenara C.C. al P.M.R. din 21—23 noiembrie 1962, în acest an în fața siderurgiștilor stau sarcini importante. Față de 1962, producția de fontă va crește cu 18 la sută, iar cea de oțel — cu circa 11 la sută. Se prevăd creșteri însemnate la unele sortimente mult solicitate în economie, cum ar fi sîr-

să a- în ce cres- con-
șeful

Ing. I. MARINESCU
Departamentului siderurgiei 

din Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașiniconomia națională, cum ar fi oțelurile slab aliate pentru construcții sudate, oțelurile de înlocuire a mărcilor cu conținut ridicat de nichel, cele pentru locomotivele diesel-elec- trice și altele.Străduindu-se să ridice necontenit nivelul tehnic al producției, munci-de 1959. iar cea de oțel sută.Care au fost căile care au dus la obținerea acestor rezultate?Ca urmare a sprijinului permanent acordat siderurgiei de către partid și guvern. în primii 3 ani ai planului de 6 ani au intrat în funcțiune noi capacități de producție. Intre altele. au fost construite 3 furnale de mare capacitate — două de 700 m c la Reșița și unul de 1 000 m c la Hunedoara — 2 baterii de cocs, trei cuptoare Martin de 400 tone, un laminor continuu de sîrmă și altul de profile mici la Hunedoara, două linii tehnologice la fabrica de țevi sudate din București etc. Totodată au fost modernizate liniile de laminare ale uzinei de tablă subțire din Galați, iar prin munca creatoare a colectivelor de muncitori,-ingineri și tehnicieni au fost aduse îmbunătățiri substanțiale la uzina „Oțelul Roșu", fabrica de țevi de la Roman, Uzina „Republica" din București, precum și la toate celelalte uzine.Deosebit de important ëst'e faptul 

că sporurile însemnate 3e producție, 
realizate în ultimii 3 ani, au fost 

. »bținute în mare măsură prin creș
terea productivității muncii, utili
zarea mai bună a capacității agrega
telor, ca urmare a întrecerii însufle
țite desfășurate de siderurgiști pen
tru obținerea unor indici mai înalți 
la furnale, cuptoare Martin și lami
noare. Față de 1959, în 1962 indicii de utilizare au crescut în medie 25 la sută atît la furnale cît și cuptoarele Martin. Pe ansamblul derurgiei productivitatea muncii crescut cu 37,5 la sută.In paralel, un accent deosebit pus pe creșterea cantitativă și calitativă a producției de oțel, creșterile cele mai însemnate înregistrîndu-se la oțelul pentru țevi, rulmenți etc.Au fost asimilate noi mărci de oțeluri aliate și oțeluri carbon de calitate — numărul mărcilor de oțel ce se elaborează în prezent fiind cu 30 la sută mai mare decît în 1959. Unele din noile oțeluri asimilate sînt de foarte mare importanță pentru e-

cu la si-
as-a

de In pe kg a-

mă, oțel-beton, profile ușoare, profile de oțel și țevi pentru industria petrolieră și chimică, oțel pentru rulmenți și altele. De subliniat că sporurile de producție planificate pe 1963 vor trebui realizate la furnale și oțelăriile Martin, exclusiv pe seama îmbunătățirii indicilor de utilizare a agregatelor; aceștia vor trebuj să crească, față de 1962, cu 7 Ia sută la furnale și cu 10 la sută la cuptoarele Martin. La laminoare, sporul de producție se va obține pe baza ridicării indicilor de utilizare la liniile existente și prin punerea în funcțiune a noi capacități de producție. 'Prin realizarea planului pe 1963 industria siderurgică va fi cu un an în avans față de prevederile planului șesenal.Care sînt problemele principale ce se cer rezolvate și spre care trebuie să-și îndrepte eforturile conducerile întreprinderilor, muncitorii și tehnicienii, precum și lucrătorii din Departamentul siderurgiei pentru asigurarea îndeplinirii planului ?Anul 1963 pune în fața furnaliștl- lor, ca una din cele mai importante sarcini reducerea consumului de 
cocs pe tona de fontă cu peste 100 kg 
față de anul 1962. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar să se mărească consumul de gaze, în special la Hunedoara și la Călan, să se ridice și mai mult temperatura aerului insuflat la furnalele noi de mare capacitate, să se sporească cît mai mult ponderea aglomeratului în furnal, să se ridice bazicitatea aglomeratului autofondant și să se respecte cu rigurozitate rețetele de încărcare. Pentru menținerea mersului constant al furnalelor < necesar ca reglarea acestora să facă prin corectarea încărcăturii nu prin micșorarea debitului de

(Continuare în pag. H-a)

Festivalul filmului pentru sate
(coresp. „Scîn
teii"). — în pri
ma etapă a Iești- 

........ ........ ..... i__  _ safe, care s-a des
fășurat în perioada 2—31 decembrie
în 5 raioane din regiunea Crișana, au 
participat peste 127 000 de oameni ai 
muncii de la safe.

La 1 ianuarie a începui etapa a doua 
a festivalului, care se desfășoară acum în 
alle 98 de localități din raioanele Aleșd, 
Criș, Marghitg și Oradea. în etapa a 
doua a festivalului sînt programate 784 
filme artistice, documentare și jurnale de 
actualitate, precum și 64 documentare 
agricole pentru cursurile agrozootehnice. 
In satul Ineu de Criș, de pildă, deschide
rea festivalului a prilejuit un bogat pro
gram cultural. Directorul căminului cultu-

ORADEA

valului filmului pentru

ral. Ion Rafiu, a finul conferinja „Dezvol
tarea culturii în (ara noastră și importanța 
festivalului filmului pentru safe".

„Scîn-
De cî- 
a în

ceput în satele regiunii Ploiești etapa a 
doua a festivalului filmului pentru safe. 
La această etapă participă 133 unități 
cinematografice din raioanele Mizil,

Buzău, Teleajen și Tîrgoviște, Cu acest
prilej căminele culturale din satele Pie
trari, raionul Tîrgoviște, Tisău și Gura 
Nișcov, raionul Buzău, au fost înzestrate 
cu aparate de proiecție. în același timp, 
cinematografele sătești din Săpoca, raio
nul Buzău, Homerlclu, raionul Teleajen, și 
altele au primit grupuri electrogena noi.

PLOIEȘTI
(coresp. 
teii''). — 
teva zile

este se : Și aer

Constituirea birourilor F. 0. P. în vederea alegerilor 
de deputați în sfaturile populare ale orașelor 

raionale si ale comunelor->
In întreaga țară a continuat 

zilele acestea, constituirea birou
rilor F.D.P. și desemnarea comi
siilor electorale, în vederea ale
gerilor de deputați în sfaturile 
populare ale orașelor raionale și 
ale comunelor, care vor avea loc 
la 3 martie.

- u : ■ -
SUCEAVA. în orașele de subordona

re raională și în comunele din regiu
nea Suceava s-a terminat aefiunea de 
constituire a birourilor F.D.P. în 
rea alegerilor de la 3 martie. în birou
rile orășenești și comunale ale F.D.P. 
au fost aleși 1 614 reprezentanți 
ganizajiilor de partid, U.T.M. și sindi
cale, muncitori și colectiviști fruntași, 
intelectuali, femei.

In prezent, birourile F.D.P. lucrează 
la întocmirea planurilor de muncă în 
vederea bunei desfășurări a campaniei 
electorale.

ORADEA, 
cele 6 orașe 
precum și în 
giunea Crișana s-a ferminaf constitui
rea birourilor F.D.P. și desemnarea co
misiilor electorale.

PLOIEȘTI. în orașele de subordo
nare raională și în comunele din re
giunea Ploiești au fost constituite 748 
birouri F.D.P. și comisii electorale, din 
Care fac parie peste 13 400 membri. Au 
fost delimitate mai mult de jumătate 
din numărul comisiilor electorale pe 
circumscripții.

BUCUREȘTI. In cele 28 de comu
ne de subordonare raională din jurul 
Capitalei au luat sfîrșit consfătuirile 
pentru constituirea birourilor comunale 
ale Fronfului Democrației Populare.

în birourile F.D.P. din aceste comu
ne au fost aleși 206 membri — repre- 

I zenfanji ai organizațiilor de partid șl

vede

ai or-

De asemenea, în toate 
de subordonare raională, 
cele 235 comune din re-

sfaturilor populare, ai organizațiilor 
U.T.M., comitetelor de femei, muncitori 
și colectiviști fruntași, intelectuali, gos
podine și al|i oameni ai muncii.

în același timp au avut loc adunări 
ale cetățenilor din aceste comune, care 
au făcut propuneri pentru membrii co
misiilor electorale.

CRAIOVA. Consfătuiri ale oamenilor 
muncii în vederea constituirii birouri
lor F.D.P. pentru alegerile de deputați 
au avut loc și în majoritatea comune
lor din Oltenia.

în cele 32 birouri F.D.P. dm raionul 
Caracal, de exemplu, au fost aleși 230 
membri, iar în orașul Balș, 150. Conco
mitent cu alegerea birourilor F.D.P., în 
regiune s-au constituit și comisiile elec
torale comunale. în raioanele FiPași, 
Craiova, Segarcea și Caracal, din cele 
122 comisii electorale comunale fac 
parte 670 de membri.

BAIA MARE. în cele 4 orașe de 
subordonare raională din regiunea Ma
ramureș — Baia Sprie, Carei, Sighet, 
Vișeu — au avut loc consfătuiri de 
constituire a birourilor F.D.P. In birouri 
au fost aleși cîte 9 membri — repre
zentanți ai organizațiilor de partid, ai 
organizațiilor de masă, muncitori mineri 
și forestieri, intelectuali și gospodine.

Birouri ale F.D.P. au fost conslituife 
șl în comunele Șomcufa Mare, Tg. Lă- 
puș, Negrești, Cehu Silvaniei și 
calități din Maramureș.

IAȘI. Și în regiunea lași se 
fică pregătirile pentru alegerile 
putați de la 3 martie. In raionul Bîrlad 
au fost stabilite 1 045 de circumscripții 
electorale, iar în raionul Vaslui, 1 049 
de circumscripții. în același timp se lu
crează la stabilirea secțiilor de votare. 
In raionul Huși, de pildă, au fost fixate 
63 de secții de vofare. (Agerpres)

Noi farmacii în CapitalăPentru 0 mai bună deservire a cetățenilor, rețeaua farmaceutică din Capitală s-a îmbogățit în ultimul timp cu noi unități. De curînd în comuna 30 Decembrie s-a deschis farmacia nr. 91 care funcționează zilnic între orele 8—16. Ieri, în noulcartier Balta Albă, pe șoseaua Mihai Bravu, colț cu strada Baba Novac, a fost deschisă farmacia nr. 21. Noile unități sînt înzestrate cu mobilier și utilaje moderne, în curînd și farmacia nr. 9 se va muta într-un local nou la parterul unui bloc de pe șos. Ștefan cel Mare colț cu calea Dorobanți. De asemenea, farmacia nr. 85 se va deschide în curînd ;la parterul unui nou bloc de pe calea Griviței (lingă podul Basarab).

Cresc indicii de mecanizare
TÎRGU-MUREȘ (coresp. 

„Scînfeii“). — Tractoriștii și 
conducătorii auto de la în
treprinderea pentru mecani
zare și transporturi forestie
re Miercurea Ciuc au depă
șit planul transporturilor fo
restiere pe anul trecut cu 
peste 2 milioane tone kilo
metri. In vederea ridicării 
indicilor de mecanizare la 
principalele faze de muncă 
a sporit parcul de mașini al 
I.M.T.F. cu 19 camioane, 41

de 
cu

Pe baza mecanizării unor 
operajii, în acest an, din 
totalul masei lemnoase caro 
urmează să fie 
ploatare se vor 
canizat aproape 
fri cubi. Se vor
te 15 milioane tone kilome
tri, ceea ce va însemna că 
gradul de mecanizare în 
transporturile forestiere din 
regiune va atinge 99 Ia sută.

tractoare au fost dotate 
troli’.

dată în ex« 
încărca ma« 
400 000 me- 
realiza pes«

Ziarul „PRAVDA“ din 7 Ianuarie publică articolul 
redacțional intitulat „Să întărim unitatea mișcării ca* 
muniste în numele triumfului păcii și socialismului*« (Textul articolului în paginile 3 și 4).® La 6 ianuarie a avut loc o nouă ciocnire de proporții considerabile între partizanii sud-vietnamezi și trupele diemiste. Potrivit unor surse militare citate de agenția Reuter, în cursul ciocnirii au fost uciși 20 de soldați die- miști, 30 au fost răniți. Observatorii militari consideră acest atac drept unul dintre cele mai distrugătoare lansate de partizani în ultimele luni.®, In alegerile pentru desemnarea conducerii consiliilor municipale, ce au avut loc în Grecia,

jele democratice au cîș- tiqat poziții importante. (Amănunte în pag. V-a).Q In Katanga, Chombe a folosit răgazul creat prin încetarea ofensivei trupelor O.N.U. spre Kol- wezi pentru a-Și regrupa forțele.® La 7 ianuarie, studentul de culoare lames Mere, dith, singurul negru oare a fost admis la Universitatea din Mississippi, a anunțat că nu se va reînscrie pentru continuarea cursurilor la această universitate în semestrul următor, „dacă situația actuală nu se va ameliora“.

alte lo-

Intensl- 
de de-

Organizarea teritoriului în sprijinul
sporirii producției agricoleO puzderie de parcele, unele mai mici de un hectar, cu haturi și răzoare, tăiate de drumuri în toate direcțiile. După unele calcule, circa 30 la sută din suprafață era ocupată de aceste drumuri, haturi și răzoare. Astăzi însă după unirea pămînturilor în gospodării mari, parcelarea în suprafețe de 100—150 ha răspunde gradului înaintat al mecanizării agricul-

Organizarea teritoriului reprezintă una din principalele acțiuni care creează condițiile necesare peiitru folosirea rațională a pămînțului în scopul creșterii producției agricole. Tocmai de aceea. Consiliul agricol 'raional acordă o mare atenție acestei acțiuni. De realizarea ei .în modul cel mai corespunzător condițiilor specifice fiecărei gospodării, depinde■în mare măsură buna desfășurare• a ■ ■ ■—activității economice a acestora. Or- _ _ _ -, ,i. i .ganizarea teritoriului dă posibilitate LJÎn experiențO C_Onsiliului gospodăriilor colective să se perma- - - -nentizeze brigăzile și echipele, atri- buindu-li-se terenuri pe o perioadă mai îndelungată, să întreprindă în mod sistematic lucrări de fertilizare a solului. De asemenea, se stabilesc legături mai strînse între brigăzile de cîmp din gospodăria colectivă și brigăzile de tractoare din S.M.T.-uri, se creează posibilitatea folosirii cît mai productive a parcului de mașini și tractoare prin gruparea terenurilor mici și dispersate în suprafețe compacte, eliminarea clinurilor și haturilor sinuoase etc. Prin corectarea a- cestora se creează parcele și sole mari, regulate, rețele de drumuri și trasee raționale, îndepărtîndu-se păienjenișul existent al drumurilor de cîmp.Cum arăta harta agricolă a raionului nostru înainte de colectivizare?

agricol raional Brăila

turii, iar suprafața arabilă a raionului, în urma măsurilor luate privind organizarea teritoriului, a crescut numai în ultimii 3 ani cu peste 3 000 ha.Cred că merită amintit de unde provine această creștere a suprafețelor arabile. Secția fond funciar și organizarea teritoriului a consiliului și-a întocmit un plan de măsuri urmărind ca toate unitățile agricole să-și pună în valoare terenurile nerațional folosite ca : suprafețe ocupate de stufărișuri și mărăcinișuri, de drumuri care nu-și justificau existența, suprafețe nefolosite 'dln-< tre construcții, suprafețe cu vii hibrizi și răzlețe care împiedică meca-

nizarea agriculturii, terenuri 'disponibile din intravilan care nu sînt exploatate rațional.Gospodăriile colective din raionul nostru, ajutate de specialiștii consiliului agricol raional și de la oficiul regional de proiectare și organizare a teritoriului, au întocmit schițe simple de organizare a teritoriului, precum și schițe de folosire rațională a pămîntului. Anul trecut 6 ingineri și tehnicieni de la oficiul regional au lucrat la întocmirea schițelor de organizare a teritoriului podăriile colective din Măicănești, Rîmnicelu !La gospodăria colectivă rea" din comuna Cazasu s-au cîști- gat prin organizarea teritoriului 45 ha, iar la gospodăria colectivă „30 Decembrie” din comuna Tudor Vla- dimirescu suprafața arabilă a crescut cu 25 ha. Au intrat în circuitul agricol și alte suprafețe de teren nefolosite pînă nu de mult. O simplă socoteală arată că recoltînd numai cite 2 000 kg porumb boabe la ha de pe suprafața de teren redată agriculturii prin organizarea teritoriului s-a

la gos- Țibănești, și altele, i „Infrăți-

Ing, EMIL BALĂUȚA
Președintele Consiliului agricol 

raional Brăila

(Continuare în pag. V-a)
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Fabrica de ciment „Victoria socialistă" din Turda ~ linia tehno 
logică do fabricație. (Foto • Agerpres)
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TELEGRAME

Excelenței Sale FERIK IBRAHIM. ABBUD
Președintele Consiliului Suprem al Forțelor Armate 

ale Republicii Sudan KhartumIn numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al poporului romîn și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, cu prilejul zilei naționale a Republicii Sudan, sincere felicitări, precum și cele maî bune urări de prosperitate poporului sudanez.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre popoarele și țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul păcii și al colaborării internaționale.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Excelentei Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare RomineBucureștiIn numele Consiliului Suprem al Forțelor Armate și al poporului sudanez, primiți vă rog mulțumirile noastre cordiale pentru felicitările dv. amabile adresate cu prilejul celei de-a 7-a aniversări a zilei independenței noastre. Dorim Excelenței Voastre și poporului romîn multă fericire și prosperitate.

FERIK IBRAHIM ABBUD 
Președintele Consiliului Suprem 

al Forțelor Armate 
ale Republicii Sudan

î
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bîeme ale
producției de metal

(Urmare din pag. I-a)insuflat,.așa cum s-a procedat în u- nele locuri anul trecut, Important este de asemenea să se întrețină cît mai bine agregatele, pentru a se e- vita diferitele opriri accidentale sau mersuri reduse.Furnaliștii s-au convins din .proprie experiență cît de necesar este ca reparațiile la agregate să fie executate Ia timp și de bună calitate, în acest, sens, se cer măsuri chibzuite și ministerul nostru va sprijini în mod deosebit pregătirile pentru reparațiile furnalelor.
Se știe că reducerea consumului de 

cocs depinde în mare măsură de 
pregătirea corespunzătoare a mate
rialelor introduse în furnal, ..de cali
tatea cocsului, minereului și calcaru
lui. In activitatea pe care o vor desfășura pentru îmbunătățirea calității minereului, colectivele njineloi- de fier au datoria să, acorde o atenție deosebită selectării sterilului. Ele nu trebuie să uite nici o clipă că o tonă de steril încărcată în furnal consumă circa o tonă de cocs, dar în loc să se realizeze fontă, șc obține zgură. Dacă s-ar reduce numai cu 2 la sută sterilul în minereurile prevăzute în planul pe 1963, aceasta ar duce la o economisire de circa 
52 mii tone cocs și la o creștere a productivității furnalelor cu minimum 3 la sută. In 1962 s-au făcut unele, progrese în domeniul îmbunătățirii 'calității minereului la minele de la Ghelar și Teliuc; eforturi mai mari în această direcție se cer și din partea colectivului de la întreprinderea minieră Bocșa. Pe lingă mărirea conținutului de fier, trebuie lûate masuri pentru îmbunătățirea granulației minereurilor, astfel încît minele Ghelar și Teliuc să livreze minereul pentru fabrica de aglomerară dé la Hunedoara cu dimensiuni de la 0 la 6 mm, iar pentru prăsitoare cu dimensiuni de la 30 la 1ÖÖ mm-, Aceeași grijă se cere acordată și. granulației calcarului, pe care carierele, în special cea de la Turda, trebuie să-l livreze furnalelor de la Hunedoara și Călan cu dimensiuni de la 30 la 70 mm.în uzinele noastre siderurgice este indicat să se dea o atenție deosebită Ciuruirii și chiar măcinării, minereurilor, astfel ca furnalele să primească numai bucăți, iar măruntul să fie dirijat la fabricile de aglomerare.■ Pentru-asigurarea unei bune preparări în uzinele siderurgice este bine să se continue și să se intensifice lucrările de investiți.' la depozitele de materii prime de la Hunedoara și Reșița. Pentru aceasta, Uzina de construcții de mașini Reșița trebuie să urgenteze livrarea macaralelor pentru depozite, iar întreprinderile de construcții să grăbească intrarea lor în funcțiune.O atenție specială se cere acordată asigurării la timp și în mod 
ritmic a oțelăriilor cu fier vechi, în cursul anului 1962 în cadrul ministerelor au fost formate brigăzi speciale, care au avut sarcina să depisteze rezervele de fier vechi existente și să accelereze trimiterea lor spre oțelării. în această acțiune s-au obținut, în general, rezultate bune. Totuși unele ministere — Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei, Ministerul Transporturilor și Telecomu. nicațiilor, Ministerul Industriei Ușoare — nu s-au achitat în întregime de sarcinile ce le reveneau. Chiar și unele unități din cadrul minlste-. rului nostru nu și-au respectat obligațiile contractuale privind predarea fierului vechi, în timp ce formulau pretenții — de altfel, justificate — de a li se livra comenzile

unea culturală — strîns legată
dé viața satuluiNoua' etapă de dezvoltare în care 

Se află agricultura țării noastre după încheierea colectivizării impune ridicarea la un nivel mai înalt a imincii politico-eduoațive la sate, chemată să militeze pentru înfăptuirea sarcinilor puse de partid privind întărirea economico-organlzatorică a gospodăriilor colective și creșterea producției agricole, să contribuie la ridicarea conștiinței socialiste a țăra- pilop colectiviști.Unul din mijloacele cele mai importante de formare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii de la sate este învățămînthl de partid și învățământul politic U.T.M. îndru- mînd îndeaproape desfășurarea în- V.ățămîntului, Comitetul regional de partid Oltenia se preocupă totodată de folosirea mijloacelor variate ale muncii cultural-educative de masă. Pentru îmbunătățirea conținutului acestei munci și intensificarea ei în perioada lunilor de iarnă, în regiunea noastră-au fost luate un șir de măsuri. Pe lîngă fiecare gospodărie colectivă a - fost repartizat cîte un activist, care ajută, organizația - de partid în organizarea și conducerea muncii educative de masă precum și în celelalte probleme ale activității Öe. partid. '
agricole

î" .. .---------- •------------------------------

- Sarg răspîndjfce :«Organele și organizațiile de partid din regiune acordă o mare atenție în desfășurarea muncii cultural-educative răspîndirii în masa largă a colectiviștilor a cunoștințelor agrozootehnice, Numai însușindu-și asemenea cunoștințe, vor putea colectiviștii să muncească într-un mod nou,' mai productiv, corespunzător cu cerințele științei agricole, să pună în valoare imensele rezerve de sporire a producției agricole, de care dispune a- gri cultura socialistă.Potrivit hotărîrii partidului și gu*

de metal contractate cu uzinele siderurgice.La rândul lor, oțelării sînt chemat să intensifice .procesul de elaborare i oțelului, să ridice indicii de utilizare a cuptoarelor. Indici mai înalți de utilizare se pot obține prin respectarea graficelor zilnice, reducerea substanțială a reparațiilor la rece și menținerea în bune, condiții a cuptoarelor, .îndeosebi prin reparații la cald; de asemenea, va trebui să se ridice productivitatea cuptoarelor prin intensificarea procesului de ardere cu cantități sporite de abur și aer.Rezerve în această privință există la oțșlăriile Combinatului siderurgic Hunedoara. In ultimul timp la unele cuptoare de aici — la care lucrează echipele conduse de. Alexandru Nojo- gan, Constantin Mogonea și Simion Mărilă. — se obțin indici înalți de utilizare, pe cînd la altele nu se realizează o producție de oțel pe măsura posibilităților. In domeniul utilizării mai bune a capacității cuptoarelor au dobîndit o bună experiență și multe echipe de oțe- lari de la Reșița — cum ar fi cele conduse de Voicu Nicolae, Stingă Gheorghe, Bălap Florea. Metodele de lucru ale acestor echipe, ca și ale altora, sînt un bun de preț și vor trebui larg extinse și aplicate.O problemă importantă care va trebui să stea în 1963 în fața side- rurgiștilor este aceea a sporirii capacității de producție la laminorul bluming de la Hunedoara. în acest scop, ministerul nostru a întocmit proiectul lucrărilor și planul de măsuri pentru lărgirea capacității de producție a Jriumingului, acțiune la care își vor da concursul uzinele „23 August“, . „Progresul“-Brăila și „Unio“-Satu-Mare. Pînă la rezolvarea acestei probleme, este necesar însă ca muncitorii, tehnicienii și inginerii de la acest important agregat — oameni plini de inițiativă și cu o înaltă pregătire profesională — precum, și conducerea combinatului, să pună un accent deosebit pe mai buna organizare a muncii, a transporturilor și întreținerea corespunzătoare a. cuptoarelor a- dînci,în uzinele siderurgice este necesar să se acorde o grijă .deosebită creșterii productivității muncii prin mai buna folosire a personalului. In special atenția trebuie îndreptată spre secțiile auxiliare, problemă care în anul 1962 n-a fost urmărită în măsură suficientă de. conducerile u- zinelor Reșița și Oțelul Roșu.Pornind de la însemnătatea deosebită a îmbunătățirii calității produselor pentru dezvoltarea economiei naționale, în întreprinderile siderurgice se. impune să fie continuate cu perseverentă măsurile de ridicare a calității produselor. Există în acest domeniu posibilități largi, care se cer valorificate din plin de către colectivele de întreprinderi și îndeosebi de oțelării de la Hunedoara, care nu întotdeauna au menținut o calitate corespunzătoare a oțelurilor.Tot atît de important este ca în 1963 .să continuăm asimilarea dé mărci noi de oțeluri și introducerea lor cu mal multă operativitate în producție. In această direcție au fost obținute rezultate bune de colectivul de la Hunedoara, în special la oțelul de rulmenți; nu același lucru se poate spune despre conducerea sectorului de laminoare de la Reșița care a introdus greù fabricarea tablei cromate și slab aliate.Uzinele siderurgice trebuie să se

vernului privind dezvoltarea și îmbunătățirea învățământului agricol, și în regiunea noastră au început să funcționeze cursurile agrozootehnice' cu durata de 3 ani. La ele s-au înscris peste 100 000 de colectiviști. Comitetul regional, comitetele raionale îndrumă și controlează îndeaproape aceste cursuri, urmărind ca lecțiile să fie bogate în conținut si' pe înțelesul cursanților, cît mai strîns legate de sarcinile concrete din fiecare gospodărie colectivă și în primul rînd de măsurile care vor figura în planurile de producție pe noul an pentru creșterea producției și dezvoltarea gospodăriei. Lectorii au fost îndrumați să folosească planșe, grafice și alt material intuitiv.Se pot da numeroase exemple de lectori care duc o activitate rodnică. Ing. agronom Constantin Tomița, din gospodăria colectivă „16 Februarie”, comuna Vî.rvor, raionul Craiova, bunăoară, a predat toate lecțiile la timp, iar la unele teme, cum ar fi furajarea animalelor, plantatul pomilor,, a'organizat demonstrații practice. Cu o parte din cursanți a făcut vizite la stațiunea experimenta-' proape experiența de la, G.A.C. Ce- lă. Șimnic, precum și la Ișalnița. Metode asemănătoare folosesc și inginerul agronom Teodor Nedea, de la gospodăria colectivă Zătreni, raionul Oltețu, Alexandru Vulpeanu, tehnician zootehnist de la gospodăria co* lectivă Piscu Vechi, raionul Calafat, și mulți alții.în vederea extinderii celor mai bune metode de predare, organele de partid au îndrumat consiliile agricole raionale să se ocupe sistematic? de instruirea lectorilor, să organizeze lunar la raioane seminarii și schimburi de experiență.Pentru colectiviștii care n-au fost cuprinși în cursurile agrozootehnice cultural-educative pentru populariza- au fost organizate, la căminele culturale cicluri de 10—12 conferințe. Important este ca aceste conferințe, să aibă un caracter diferențiat, potri-

preocupe în continuare de introducerea unor noi metode tehnologice la agregatele existente, pentru îmbunătățirea câlității produselor. • Folosirea cărămizilor cu indici de re- fractaritate corespunzători procesului tehnologic și pregătirea bună a garniturilor de turnare duc la îmbunătățirea oțelului, iar prin stabilirea proceselor de laminare în funcție de temperaturile de lucru optime se pot obține calități superioare a profilelor și a tablei.Exemplul din anul 1962 al uzinelor Republica și al acelora de la Roman care au îmbrățișat cu căldură sarcina de a introduce metode tehnologice noi, să fie urmat de toate, uzinele siderurgice.De asemenea, pentru îmbunătățirea calității produselor, uzinele siderurgice vor trebui să primească un sprijin mai mare din partea institutelor de cercetări și proiectări care, în unele cazuri, ca acela al lin- gotierelor produse la Călan, au reușit numai după un timp îndelungat să prezinte soluții concrete de îmbunătățire a calității acestora.Lupta pentru sporirea producției de metal și îmbunătățirea calității a- 
cestuia se cere împletită cu grija 
pentru gospodărirea judicioasă a ma
teriei prime, energiei electrice și a 
materialelor, pentru îmbunătățirea 
funcționării transporturilor uzinale 
etc., toate acestea constituind condiții importante pentru realizarea sarcinilor privind reducerea prețului de cost și obținerea de. beneficii peste plan. Vom urmări ca în problemele gospodăririi întreprinderilor să fie antrenați în mai mare măsură tehnologii, serviciile tehnice și economiștii atît din uzine cît și din aparatul central, pentru a se realiza o mai strînsă legătură între latura tehnică a producției și aspectele economice ale activității întreprinderilor.Siderurgiștii noștri care în decursul anilor s-au dovedit a fi la înălțimea sarcinilor trasate de partid, și-au îmbogățit experiența, au învățat să conducă cu pricepere instalațiile și agregatele moderne de tehnicitate ridicată, au pășit în noul an cu hotărîrea de a dezvolta rezultatele obținute pînă acum, pentru a pune la dispoziția industriei constructoare de mașini și altor ramuri ale economiei naționale cantități sporite de metal, de bună calitate și la un preț de cost mai redus.

Lucrarea întoc

vit cu specificul fiecărui raion, 'fiecărei comune; Este valoroasă în a- ceastă privință experiența din raionul Balș. Aici, comitetul raional de partid s-a îngrijit ca în gospodăriile colective unde cultura cerealelor o- cupă locul cel mai important să se țină conferințe despre căile sporirii producției de grîu și porumb ; în gospodăriile care au livezi, vii, sau posibilități de a dezvolta aceste ramuri — conferințe pe teme ale po- miculturii, viticulturii.Practica a arătat că puterea de convingere și eficacitatea conferințelor crește, atunci cînd- ele se sprijină pe- exemple concrete locale și din gospodăriile colective învecinate.- Tocmai în acest fel au fost în* tocmite multe din conferințele ținute la căminele culturale din raionul Calafat. în conferința „Creșterea animalelor — izvor de venituri", de pildă, au fost înfățișate metodele a- plicate la gospodăria colectivă din Cetate, care a obținut cea mai mare producție de lapte din raion. întru- cît îngrijitorii de animale din mai multe gospodării colective și-au exprimat dorința de a cunoaște îndea- täte, despre care li se helatașe în conferință, numeroase organizații de bază din raion au organizat vizite la această gospodărie colectivă.
Experiența înam&üâ

Este cunoscută marea forță de influențare pe care o au exemplul gospodăriilor fruntașe, experiența lor înaintată. Comitetul regional de try partid a îndrumat comitetele raionale de partid, comitetele pentru cultură și artă să folosească intens formele și mijloacele variate ale muncii

organizează expoziții

rea și răspîndirea experienței gospodăriilor colective fruntașe. îndeosebi acum, în lunile de iarnă, în majoritatea căminelor culturale se orga-.

un bun al luhsror!

ConshucJH modeme la Pitești.
(Foto : Gh. Vințilă)

CiBATOW M FRUMOS
Lucrări apărute în Editura tehnică
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nizează seri de întrebări și răspunsuri care au ca temă rezultatele și metodele folosite în gospodăriile colective fruntașe din raion, ca și în gospodăriile de stat, la stațiunile de cercetări științifice din apropiere, , sau „Călătorie pe harta regiunii, cu popasuri în gospodăriile colective fruntașe” etc. La reușita unor asemenea manifestări contribuie mult participarea fruntașilor recoltelor bogate. în raionul Segar- cea, bunăoară, s-a încetățenit un obicei bun, ca la diferitele manifestări culturale, să fie invitați președinți și brigadieri, ingineri agronomi, colectiviști fruntași din mai bune gospodării colective vecine, care împărtășesc din experiența lor, prezintă metodele care le-au dat posibilitatea să obțină recolte bogate chiar în condițiile climaterice nefavorabile ale anului trecut.Pentru popularizarea experienței 'gospodăriilor fruntașe, organele de partid folosesc cu succes și tipăriturile : broșuri, foi volante, care sînt larg difuzate în rândurile colectiviștilor, citite și discutate în colectiv. Cu mult interes sînt citite broșuri ca: „Planificarea producției și- normarea muncii în G.A.C." care prezintă experiența dobândită în această privință de G.A.C. din Goicea Mică, raionul Segarcea, „Construcții trainice și ieftine”, care se referă la experiența unor gospodării colective din raionul Corabia, „G.A.C. „Viață Nouă” Urzicuța pe drumul belșugului” etc.Un mijloc eficient dedire a tot ce este nou, wauuai, în activitatea gospodăriilor colective s-au dovedit, în regiunea noastră, duminicile cultural-sportive. Aceste manifestări se organizează, de regulă, la gospodăriile colective fruntașe, la ele fiind invitați colectiviștii din gospodăriile mai apropiate. Gospodăria gazdă cu produse agricole, președintele și inginerul agronom explică celor veniți- în vizită cum s-a muncit pen- obținerea de producții ■ mari.După aceea, gazdele și oaspeții participă împreună la diferite programe artistice, jocuri sportive, ceea ce face ca aceste manifestări să fie foarte atractive.Activitatea artistică, mult apreciată de colectiviști, aduce și ea o contribuție ■ la răspîndirea cunoștințelor agrotehnice și a experienței gospodăriilor fruntașe, Echipele-ar
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raspinr înaintat,noastră,

fia din stînga — pe cîțlva dintre ei în 
plină activitate.

Țesăturile fine din mătase naturală 
sau cela din mătase vegetală au îm
prumutat culoarea pastelată a frunze
lor crude, nuanțele vii alo florilor, 
geometria unor imprimeuri moderne. 
Sîntem la centrul de creație al fabri
cii „Mătasea populară”. Opt creatoa
re, absolvente ale Institutului de arte 
plastice, se străduiesc să imprime 
noua linie a modei pe țesături, pe ba
ticurile fine din fire sintetice, pe fula
rele din mătase naturală. Folclorul, 
revistele, natura, peisajul nou al ora
șului, le oferă din plin noi și noi surse 
de inspirație. Anul trecut au realizat 
377 de desene noi de imprimeuri, din 
care 235 au și intrat în producție. în 
prezent pregătesc noua colecție pentru 
semestrul' II al acestui an. Cîteva 
creatoare, pe care Ie vedeți în prim 
plan în fotografia din dreapta, dis
cută cu aprindere despre combinațiile 
coioristlce ale unul nou desen.

Fotoreportaj de D. MINCULESCU 
și M. ANDREESCU

tistice, brigăzile de agitație au fost îndrumate de organele raionale de partid, comitetele pentru cultură și artă să-și alcătuiască un repertoriu de actualitate, adaptat specificului fiecărei comune, raion. în raioanele Tg. Jiu, Oltețu și Gilort, bunăoară, numeroase gospodării colective au în planurile lor de producție să dezvolte creșterea animalelor și pomicultura, pentru care sînt condiții prielnice. Multe formații de teatru din aceste raioane au pus în scenă piese care prin conținutul lor militează pentru dezvoltarea acestor ramuri ale agriculturii. La Coțofenii din Față, raionul Craiova, brigada a arătat în programele ei posibilitățile și foloasele pe care le au colectiviștii de a dezvolta creșterea păsărilor. în aceste luni de iarnă, activitatea formațiilor artistice s-a intensificat și mai mult, ea fiind sprijinită-și de echipe artistice din orașele Craiova, Tr. Severin, Tg.'Jiu, din schelele petroliere, care se deplasează la sate.
Oezvöltorea tràsâiorilor 

morale aie omului nouUn obiectiv central al muncii cultural-educative la sate este dezvoltarea conștiinței socialiste a colectiviștilor. în această privință un rol important îl are informarea lor politică, spre a cunoaște problemele actuale ale politicii partidului, hotă- rîri ale partidului și guvernului. Comitetul regional și comitetele raionale s-au îngrijit de trimiterea la sate a numeroși lectori din rîndul activiștilor de partid, de stat, ai organizațiilor de masă, intelectualilor, care fac expuneri- la sate despre diferite probleme actuale. In activitatea multor organe și organizații- de partijd din regiunea noastră s-a înrădăcinat un obicei bun, și anume acela ca ori de cîte ori apar diferite documente de partid și de stat mai-importante, să ia măsuri operative pentru a le aduce la cunoștința țărănimii. Materialele principale ale recentei ședințe a Consiliului Superior al Agriculturii, de pildă, au fost citite în toate căminele culturale și un mare număr de agitatori au luat parte la popularizarea lor.. Organele și organizațiile de partid au asigurat cunoașterea de către masele largi ale țărănimii a expunerii- făcute de tovarășul

Angrenajeîn lucrarea lui Emil Botez sînt prezentate problemele calculului, pro-, ieciării, execuției și controlului angrenajelor cilindrice, elicoidale cu melc, conice și pseudoconice (hipo- ids). Sînt descrise mașini de prelucrat roți dințate, construcția, cinematica și reglarea acestora. Sè dau date pentru calculul și proiectarea angrenajelor, indicații pentru alegerea sculelor de prelucrare . și numeroase exemple de calcul privind proiectarea angrenajelor noi și înlocuirea celor uzate.Lucrarea se adresează proiectan- ților, tehnologilor și ' personalului tehnico-ingineresc din secțiile de prelucrări de roți dințate din industria constructoare de mașini.
Utilaje pentru industria 

chimică 
..... . ■•/■'"Tr?*Tradusă din limba rusă, lucrarea elaborată de A.D. Domașnev prezintă principalele metode de calcul, precum și tehnica construirii utilajului pentru uzinele chimice moderne. In carte sînt descrise tipuri de a- parate și utilaje folosite în Industria chimică. Metodele do calcul prezentate în lucrare au un pronunțat caracter a- pllcativ ' ingineresc. Ea se adresează inginerilor și tehnicienilor din proiectare și din producție, cît și studenților din institutele de învă- țămînt tehnic superior.

Construcția 
liniilor 

electrice

mită de P. Vlcol, 
C. Cernescu, St. 
Lăzărescu, C. Mor-

Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne.Totodată, organele și organizațiile de partid manifestă o preocupare susținută pentru informarea locuitorilor satelor asupra evenimentelor internaționale.Dezvoltarea conștiinței socialiste a colectiviștilor presupune formarea atitudinii noi față, de muncă și fată de avutul obștesc, educarea în spiritul colectivismului. Acestui țel îi slujesc conferințe ca „Munca — izvor de bunăstare și fericire”, „Al meu și al nostru”, „Cum să ne purtăm în viața de toate zilele”, „Respectarea legilor statului, o datorie patriotică a. fiecărui cetățean”, — audiate cu un deosebit interes. Comitetele de cultură și artă, îndrumate și ajutate de către organizațiile de partid, au luat măsuri ca asemenea conferințe să se țină în toate căminele culturale din regiune, iar în conținutul lor să se țină seama de specificul auditoriului căruia i se adresează, organi- zîndu-se conferințe pentru tineret, femei etc. Ele s-au îngrijit totodată ca în repertoriile formațiilor artistice de amatori, ale brigăzilor de agitație să.fie incluse piese, scenete, care militează pentru formarea trăsăturilor înaintate ale omului nou.Organizațiile de partid, comitetele pentru cultură și artă desfășoară de asemenea o vie activitate pentru răspîndirea cunoștințelor științifice în mase, combaterea superstițiilor, în această privință,’ca și în întreaga muncă cultural-educativă, ele primesc un ajutor prețios din partea intelectualilor atît de la sate, cît și de la orașe. Numai din brigăzile științifice fac parte circa 700 de profesori de socialism științific, filozofie, științele naturii, astronomie, medici, juriști, ingineri agronomi. Aceștia se deplasează cu regularitate în satele regiunii, țin conferințe, dau răspunsuri la întrebările ce li se pun. ,în ultimul timp,, la căminele culturale din regiune s-au ținut conferințele : „Originea și evoluția omului”, „Știința și religia”, „Somnul și visele”, „Cum se formează ploaia, tunetele și fulgerele” și.altele. Pentru perioada de iarnă, s-au luat înăspri ca brigăzile științifice să viziteze fiecare comuna.,...în munca cultural-educativă,'or? gaițele și organizațiile.,(âe partid din regiunea Oltenia au obținut unele 

jun tratează problemele construirii liniilor electric© . (inclusiv organiza-, rea șantierului, forțele de muncă,, utilajele, dispozitivele și sculele folosite). Sînt descrise, do asemenea, elementele constitutive ale acestora (materiale și prefabricate), ins.istîn- du-se asupra caracteristicilor ...și criterijlor.de o.rdin tehnico-economia. care. determină alegerea conduc-, toarelor,. izolatoarelor, stîlpilor . și fundațiilor, precum și asupra metodelor de proiejare a elementelor , liniilor împotriva agenților dăunători din natură. Pe baza experienței acumulate în țara noastră, în U.R;S.S. și în alte țări- cu tehnică avansată/ sînt indicate metode eficiente pentru' reducerea prețului de cost, îmbunătățirea calității și mărirea vitezei ,de execuție a lucrărilor, insisiîndurse. asupra industrializării, mecanizării și organizării optime a lucrărilor,-' .
Analize fizico-mecanice telitilé

V. Drăgușanu și M. Ruicca au-'con- ceput lucrarea lor apărută' cu titlul de mai sus ca un îndrumar în efectuarea analizelor și încercă*« rilor fizic'o-mecanice la materialele textile. Ea cuprinde noțiuni generale ' despre metodologia pregătirii-' materialelor textile dA analizat'ȘF no* țiirni de metode'.statistice'.folosite în' analizele și încercările textile/ Car-' tea'folosește cadrelor:tehnice din industria textilă care lucrează în laboratoarele întreprinderilor,- muncitorilor, precum și merceologilor din comerț.
Elemente de fizică atomică

și nuclearăApărută recent în traducere din limba germană, lucrarea - lui Hel
mut Lindner tratează capitolele de bază ale fizicii atomice' și nucleare, care dau cititorului o p-ri; vire de ansamblu asupra structurii atomului și a nucleului. în expunere se pune accent pe fizica nucleară și aplicațiile sale. Cartea se adresează tehnicienilor și persoanelor care p'o— sedă cunoștințele de matematică ' și •' fizică predate în școlile de cultură., generală.
rezultate bune. Avînd însă în vedere complexitatea sarcinilor pe care partidul le pune în fața noastră, ne dăm seama că mai avem* 1 încă mult de făcut. Baza materială care a fost creată pentru activitatea culturală — în primul rînd căminele' culturale înzestrate, çu biblioteci, aparate de radio etc, — nu este încă suficient folosită. ' Unele cămine' culturale din raioanele Filiași, Oltețu,, Tr. Severin și altelej desfășoară o' activitate sporadică, ruptă de realitățile comunei,’ de-preocupările maselor de colectiviști. Există formații artistice de amatori care activează doar în preajma fazelor de concurs sau. cu prilejul unor sărbători. De asemenea,- sînt cazuri cînd activitatea artistică se: desfășoară doar la centrul de comună, cu toate • că : există condiții și în celelalte sate.

Aprecterea a fost unanimă : Pavi
lionul de mostre a prezentat cumpără
torilor confecții mai ' frumoase, 
turi cu desene mai originale, în 
lori vii,. atrăgătoare.

Acțiunea pe' care au pornit-o 
ultima vrema creatorii de frumos 
Fabrici} de confecții și tricot^je- 
Buc.urești . continuă. Cei - peste 208 
de desenatori, maiștri croitori și rno- 
delieri ai marii fabrici, care studiază 
cu perseverență gusturile cumpărăto
rilor, au creat anul trecut mai uluit de
1 800 de noi modele. Vizitatorii celui 
de-aj 4-lea Pavilion au dat un mare 
număr de voturi „pentru” paltoanelor 

. cu garnitură de urson, jachetelor din 
relon căptușite cu tentai, costumelor 
bărbătești de vară, ușoare șl comode, 
confecționate din țesături de bumbac, 
compleurilor destinate litoralului și al
tor produse. Și acum, acești „artiști” 
anpnimi creează mereu modele noi. 
în acest scop, ei se documentează din 
Jurnalele de modă, consultă pe repre-

. zentanțli comerțului și pe cumpără
tori în cadrul expozițiilor organizate

Pregătirile pentru alegerile de de- putați în sfaturile- populare comunale și în'«orașele de subordonare raională, ce . vor avea., loc la. 3 martie, sînt un : prilej de intensificare a muncii politice -și cultural-educative la sate, de îmbunătățire a 'conținutului ei. în miezul muncii politice și culturale: în această perioadă vor fi popularizarea, marilor realizări, a democratismului regimului nostru, mobilizarea oamenilor muncii de la sate la înfăptuirea sarcinilor gospodărești ce stau în fața comunelor, satelor, precum și a sarcinilor întăririi cconomico.-organizatorice - a gospodăriilor colective, în- primul rînd a celor legate «de pregătirea exemplară a campaniei ’agricole de primăvară. Formațiile, .artistice, de amatori, care participă-în prezent la faza jntercomunală a celui de-al VII-lea Concurs pe țară, pregătesc programe interesante,, pline., de conținut, pentru a fi prezentate .în .cadrul diferitelor adunări ce vor avea loc cu prilejul campaniei'electorale.Măsurile luate în ultimul timp de către comitetul regional de partid, condițiile materiale de care dispu- nem, capacitatea organizatorică me* reu crescîndă a organelor și -orga* nizațiilor de partid ne dau garanția, că' activitatea cultural-educativă îp' regiunea noastră se va desfășura- la un nivel mereu mai înaltj cu rezul*. täte tot mai bune.
GHEORGHE PALOȘ 

secretar al Comitetului regional 
Oltenia al P.M.R.

criterijlor.de


SCÎNTEIA
mi

întărim unitatea mișcării comuniste
Pae- 3

numele triumfului
9

păcii și socialismuluiDe la tribuna Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., iar apoi ale congreselor partidelor comuniste și muncitorești din Bulgaria, Ungaria, Italia și Cehoslovacia delegațiile Partidului Comunist Chinez au afirmat că a fost greșit să se critice fățiș linia conducătorilor albanezi, și au încercat să arunce răspunderea pentru divergențele ivite asupra partidelor frățești. Dar a a- firma asemenea lucruri. înseamnă a merge împotriva faptelor incontestabile, a absolvi de răspundere pe acei care desfășoară într-adevăr lupta împotriva liniei unice a partidelor marxist-leniniste.Mișcarea comunistă internațională știe că conducătorii albanezi au a- tacat direct linia Congresului al XX- lea al P.C.U.S.. tezele Declarației din

Omenirea se află în momentul de /ață într-una din etapele de cea mai mare răspundere ale evoluției sale. în această etapă abundă evenimente dintre cele mai mari și ciocniri ascuțite între forțele socialismului și păcii și forțele imperialismului, reacțiunii și războiului. Noua lume — lumea socialismului, libertății și fericirii, a adevăratei primăveri ă omenirii — se întărește și se extinde, silește lumea veche — lumea capitalismului, a violenței și a exploatării— să se res- trîngă. Bilanțul anului 1962 constituie o nouă mărturie evidentă a a- cestui fapt.Principalul rezultat al activității desfășurate în anul care a trecut în domeniul politicii externe de către Uniunea Sovietică și celelalte țări ale socialismului, al luptei eroice a poporului cuban, a tuturor forțelor 1957 încă la Consfătuirea din noiem- iubitoare de pace, constă în aceea că agresiunea împotriva Cubei, pregătită în mod amănunțit de cercurile imperialiste agresive ale S.U.A., a fost zădărnicită. Cuba socialistă a fost apărată și își continuă cu încredere calea ei victorioasă. Primejdia izbücnirii unui război termonuclear care a amenințat omenirea a fost înlăturată. S-a dovedit încă o dată că forțele socialismului și păcii sînt în stare să pună frîu agresorilor imperialiști.Principalul rezultat al activității constructive a poporului sovietic, a oamenilor muncii din celelalte țări socialiste constă în avîntul puternic al economiei și culturii, în întărirea puterii comunității socialiste, în spo- , rirea prestigiului și influenței sale internaționale.Principalul rezultat al mișcării de eliberare națională constă în triumful revoluțiilor antiimperialiste de eliberare pe întinderile gigantice ale fostei lumi coloniale, în ridicarea a- ceste: mișcări pe o treaptă nouă, maî înaltă.Principalul rezultat al mișcării muncitorești din țările capitaliste- constă în atragerea unor noi pături ale oamenilor muncii la cele mai ascuțite bătălii de clasă, în întărirea luptei împotriva jugului și samavolniciei capitalului monopolist, în creșterea influenței partidelor comuniste și a ideilor socialismului.Mișcarea comunistă internațională - a obținut succese remarcabile. Iar a- ceasta se datorește în primul rînd faptului că în toate etapele lunteî sale ea a păstrat cu sfințenie fidelitatea față de steagul marxism-leninismului, s-a călăuzit în întreaga sa activitate după această învățătură biruitoare. La Consfătuirile care au avut loc în anii 1957 și 1960 la Moscova comuniștii au elaborat linia strategică și tactică care corespunde noilor condiții istorice. Evoluția mondială confirmă în mod incontestabil că fidelitatea față de această linie, unitatea mișcării comuniste, constituie chezășia tuturor victoriilor.Tocmai pe baza documentelor a- ’doptate la Consfătuirile de la Moscova, în care a fost întruchipată și dezvoltată linia leninistă a Congresului al XX-lea al P.C.U.S., sprijinită de partidele frățești, mișcarea comunistă mondială a înregistrat un însemnat progres în toate direcțiile. Strategia leninistă a luptei active împotriva imperialismului, pentru pacea generală și triumful socialismului, a dat o forță mai puternică decît oricînd ideologiei comunismului. în conștiința popoarelor, comunismul și pacea se îmbină într-un singur tot. A fost răsturnată principala teză a imperialiștilor folosită de 
ei pentru cursa înarmărilor, pentru pregătirea războiului — teza despre pretinsa agresivitate a U.R.S.S. Prin toate acțiunile sale, prin întreaga sa politică, Uniunea Sovietică a dovedit că este principalul bastion al păcii, luptător neîmpăcat împotriva imperialismului. Numeroase exemple conving popoarele că comunismul salvează lumea de un război termonuclear, că apărătorii cei mai hotărîți și consecvenți ai păcii sînt comuniștii. Șl aceasta, în condițiile actuale, reprezintă unul din factorii cei mai importanți pentru extinderea influenței comuniștilor.Recentele congrese ale partidelor comuniste și muncitorești din Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia și Italia au demonstrat în mod convingător ce rezultate binefăcătoare pentru partidele comuniste atît din țările socialiste, cît și din țările capitaliste, oferă respectarea neabătută a liniei strategice și tactice a mișcării comuniste internaționale.Congresele partidelor frățești din Bulgaria, Ungaria și Cehoslovacia au stabilit căile de desăvîrșire a construcției socialismului și de trecere treptată la crearea bazei tehnice- materiale a comunismului. Congresul Partidului Comunist Italian frățesc a trasat ample măsuri pentru intensificarea luptei împotriva capitalului monopolist, pentru pace, democrație și socialism. Aceste congrese au adus o contribuție serioasă la elaborarea în spirit marxist-leninist a problemei trecerii țărilor . de democrație populară la desăvîrșirea construcției socialismului, au contribuit la unitatea mișcării comuniste. Congresele partidelor frățești au mobilizat mase largi ale oamenilor muncii la luptă hotărîtă pentru victoria socialismului, la lupta împotriva imperialismului.Mișcarea comunistă internațională se află pe o cale marxist-leninistă justă. In fața ei s-au deschis perspective minunate. Ceea ce se cere în primul rînd comuniștilor este fidelitatea față de linia elaborată în spirit leninist, coeziunea rîndurilor ■ lor. . , .Totuși, din nefericire, în rinduri- le mișcării comuniste internaționale se răspîndesc concepții al căror ascuțiș este îndreptat împotriva unei serii de teze fundamentale ale marxism-leninismului, în scopul subminării unității partidelor frățești. Ca cei mai fățiși exponenți ai acestor concepții dogmatice, scizioniste, profund ostile leninismului, acționează vîrfurile conducătoare ale Partidului Muncii din Albania.

brie 1960 a celor 81 partide comuniste. încă de pe atunci ei și-au exprimat dezacordul față de politica coexistentei pașnice a statelor cu o- rînduiri sociale diferite, față de lupta pentru dezarmare și reglementare pașnică prin tratative a problemelor litigioase, față de teza cu privire la diversitatea formelor de trecere la socialism.Linia antileninistă a conducătorilor Partidului Muncii din Albania a primit o ripostă hotărîtă din partea participanților la Consfătuirea din anul 1960. Dar conducătorii albanezi.nu au dat ascultare glasului rațiunii. în loc să țină seama de a- vertismentele date de reprezentanții partidelor marxist-leniniste cu o bogată experiență, partide călite, vîrfurile conducătoare ale Partidului Muncii din Albania au dezlănțuit o campanie furibundă, fățișă împotriva marxism-leninismului, împotriva Declarației celor 81 partide, revăr- sînd asupra partidelor frățești calomnii și născociri la care nu recurg astăzi nici chiar mulți anticomuniști fățiși.încă la Congresul al IV-lea al Partidului Muncii din Albania care a avut loc în februarie 1961, vîrfurile conducătoare albaneze s-au pronunțat împotriva tezelor fundamentale ale Declarației și ale Apelului către popoarele întregii lumi, adoptate de Consfătuirea partidelor comuniste, opunîndu-le o poziție proprie, aparte.Această poziție a devenit curînd cunoscută întregii lumi. Reacțiunea internațională a înțeles repede cui îi slujesc în realitate vîrfurile conducătoare albaneze și a început să elogieze linia acestora îndreptată spre o ruptură cu mișcarea comunistă, cu lagărul socialismului, în primul rînd cu Uniunea Sovietică. încă la 19 mai 1961, adică cu mult înainte de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., ziarul englez „Scotsman“ a scris : „Guvernul albanez și-a tăiat punțile în relațiile cu Uniunea Sovietică, pare-se, pentru totdeauna”. Un alt ziar englez — ;,Daily Telegraph“ din 3 iunie 1961 constata că în Albania campania împotriva U.R.S.S. „a atins în ultimele săptămîni punctul culminant“.Poziția pe care s-a situat conducerea Partidului Muncii din Albania a neliniștit profund Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, toate partidele comuniste cărora le este scumpă unitatea rîndurilor noastre. Aplicînd cu fermitate principiul care cere ca problemele litigioase din mișcarea comunistă internațională să fie rezolvate pe calea schimbului de păreri și consultărilor reciproce între partide, încă în august 1960 C.C. al P.C.U.S. s-a adresat în două rînduri Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania pro- punîndu-i organizarea unei întîlniri a reprezentanților celor două partide. în scrisoarea adresată la 13 august 1960 de C.C. al P.C.U.S., Comitetului Central al P.M.A., se spunea: „Ar fi just să se stingă la timp scîn- teia neînțelegerii care s-a ivit pentru a nu-i da posibilitatea să se , transforme în flăcări... Dacă C.C. al P.M.A. împărtășește punctul nostru de vedere și nu obiectează împotriva schimbului de păreri, sîntem gata să ne întîlnim cu o delegație , a partidului dv. la orice nivel și la orice dată convenabilă pentru dy“. Conducătorii albanezi au respins aceste propuneri. Ei au respins toate încercările C.C. al P.C.U.S. de a normaliza relațiile. ,Să ne fie îngăduit să întrebăm : • cine a încălcat principiul consultă- ; rilor? Cine a început atacurile împotriva mișcării comuniste, împotriva documentelor program elaborate în colectiv de ea și continuă aceste atacuri de cîțiva ani ? Cum pot fi calificate afirmațiile acelora, care, substituie adevărului neadevărul •’ și, ig- norînd voința mișcării comuniste internaționale, îi încurajează vădit pe , scizioniști, popularizîndu-le concep- , țiile și apărîndu-i de critica justă ?De la tribuna Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., tovarășul N. S. i Hrușciov a spus : „Noi împărtășim : neliniștea prietenilor noștri chinezi, prețuim grija lor pentru întărirea ; unității. Dacă tovarășii chinezi doresc să depună eforturi în vederea , normalizării relațiilor dintre Partidul Muncii din Albania și partidele i frățești, este puțin probabil ca alt- : cineva să poată contribui mai bine la rezolvarea acestei sarcini decît i Partidul Comunist Chinez. Aceasta ar fi într-adevăr în folosul Partidu- i lui Muncii din Albania, ar corespun- i de intereselor întregii comunități a : țărilor socialiste".Din păcate, situația nu numai^că nu s-a îmbunătățit ci s-a înrăutățit și mai mult. Conducătorii albanezi ; o rup deschis cu mișcarea comunistă, cu marxism-leninismul, se afundă tot. mai adînc în mlaștina dogma- . tismului, sectarismului și naționalismului înrăit, folosesc ne scară tot mai largă metodele cultului personalității, străine marxismului.Firește că marxist-leniniștii nu au putut și nu pot să se împace cu încălcarea tezelor Declarațiilor, nu au putut și nu pot să nu se ridice cu toată hotărîrea în apărarea principiilor comuniste. De aceea este evident că trebuie să fim mîhniți nu

pentru că la recentele congrese ale partidelor comuniste și muncitorești din Bulgaria, Ungaria. Italia și Cehoslovacia a fost criticată poziția antileninistă a conducătorilor albanezi, ci pentru că există oameni care sînt împotriva partidelor ce apără stindardul consfătuirilor de la Moscova.Controversa asupra liniei pe care trebuie s-o promoveze mișcarea comunistă nu este o controversă abstractă, ci profund principială, de importanță primordială. Linia mar- xist-leniniștilor spre consolidarea coexistentei pașnice a statelor cu o- rînduiri sociale diferite, spre întrecerea economică între socialism și capitalism și spre asigurarea, în aceste condiții, a victoriei comunismului conferă mișcării noastre o nemaiîntîlnită forță de atracție, alătură de partea ei cele mai largi mase populare. Linia minciunii pe care sectaristii și dogmaticii încearcă s-o impună este linia neîncrederii în forțele comunismului, ale maselor populare, linia neîncrederii în posibilitatea victoriei socialismului în noi țări, fără război între state, fără un război mondial.Dacă această linie s-ar fi afirmat, ea ar fi îndepărtat popoarele țărilor capitaliste de țările socialismului, ar fi îndepărtat milioane de oameni de mișcarea comunistă, i-ar fi adus pe comuniști într-o stare de izolare, ar fi frînat întregul proces al luptei de eliberare a popoarelor.Problema cea mai importantă, problema vitală a contemporaneității, este problema războiului și păcii. In practică, această problemă se pune astfel : sau coexistența pașnică între statele cu orînduiri sociale diferite, sau un război distrugător. Altă ieșire nu există. Se pune întrebarea: pe ce poziție trebuie să se situeze co- . muniștii? Singura poziție este poziția coexistenței pașnice. Mișcarea internațională muncitorească și mișcarea de eliberare desfășoară — în condițiile coexistenței pașnice — o măreață luptă ofensivă împotriva imperialismului. Țările socialiste nu au nevoie de război. Ele se dezvoltă cu succes în condiții de pace și vor repurta victoria în întrecerea economică pașnică cu capitalismul, ceea ce va avea o excepțională importanță <în ce privește alegerea de către toate popoarele a căii socialiste ca singura cale justă.Conducătorii albanezi, E. Hodja de pildă, se laudă că nu sînt de acord cu cei care „consideră coexistenta pașnică drept linia generală a politicii externe a țărilor socialiste“.In acest caz care este linia generală ? Războiul? Dar dacă lucrurile stau astfel, prin ce se deosebește g- tunci o asemenea abordare a problemei victoriei comunismului sau capitalismului de punctul de vedere al cercurilor aventuriste ale imperialismului ? In esență diferența nu constă decît în faptul că imperialiștii furibunzi au pierdut încrederea că în întrecerea cu socialismul capitalismul va putea rezista, iar dogmaticii nu cred în posibilitatea victoriei comunismului în condițiile întrecerii pașnice ale statelor cu orînduiri sociale diferite. Dar care marxist-leninist se va declara de acord că drumul spre toria comunismului trece prin boiul termonuclear ?în vremurile noastre chiar șiperialiștilor le vine greu să se pronunțe fățiș împotriva coexistenței pașnice. Le este cu atît mai greu a- cest lucru oamenilor care se consideră comuniști. De aceea și dogmaticii albanezi spun cu jumătate de gură că „ei nu se opun” tezei coexistenței pașnice.Imediat însă ei declară că coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite înseamnă „linia apropierii și' contopirii cu imperialismul’, că problema dacă va fi sau nu război o hotărăsc șefii marilor state majore din țările imperialiste, ca și cum cauza menținerii păcii în întreaga lume ar putea fi favorizată nu
mai pe o singură cale și anume în- mormîntînd imperialismul. Aceasta este o abatere directă și fățișă de la Declarația partidelor comuniste în care se spune: „...încă înaintea victoriei depline a socialismului pe pă- mînt, capitalismul menținîndu-se într-o parte a lumii, se va ivi posibilitatea reală de a exclude războiul mondial din viața societății”, că încă de pe acum „a sosit timpul cînd se poate pune capăt încercărilor agresorilor imperialiști de a dezlănțui un război mondial”.In lupta pentru pace principalul constă în a-i opri la timp pe agresori, în a preîntîmpina un război, în a nu-i da posibilitatea să izbucnească. Acest lucru e deosebit de necesar dat fiind forța de distrugere fără precedent a armelor moderne. In Declarație se spune: „Au fost create mijloace monstruoase de nimicire și distrugere în masă. Folosirea a- cestor mijloace într-un nou război poate cauza distrugeri fără precedent unor țări întregi și poate transforma în ruine cele mai mari centre ale producției și culturii mondiale. Intr-un astfel de război ar pieri și ar avea de suferit sute de milioane de oameni, inclusiv oameni din țările care n-ar participa la război”.In opoziție cu aceste principii dogmaticii accentuează că un război nuclear nu ar fi periculos și că armele moderne ar fi monstruoase numai „după părerea imperialiștilor, și reacționarilor”, că „bomba atomică este un tigru de hîrtie“. Aceasta nu este altceva decît renunțarea la scopul principal al luptei pentru pace, menționat de Declarație, renunțarea la politica coexistenței pașnice.Dogmaticii prezintă coexistența pașnică ca „renunțarea la lupta pentru demascarea imperialismului* ca „încetarea luptei împotriva imperialismului“. Ei nu înțeleg că întrecerea în condițiile păcii este unul
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din cele mai importante domenii ale luptei socialismului împotriva capitalismului. In ceea ce privește lupta împotriva imperialismului, proclamată de dogmatici, ea nu se reduce la ei decît la fraze demascatoare țipătoare și la invective. Dar oare la aceasta trebuie să se rezume activitatea unui partid marxist-leninist, aflat la putere, în lupta împotriva imperialismului ?Pentru țările socialiste a lupta în fapt. împotriva imperialismului, a apăra pacea, a ajuta pe toate căile la dezvoltarea mișcării mondiale de e- liberare. înseamnă în primul rînd :— a dezvolta cu succes societatea socialistă, și în primul rînd a face să progreseze neîncetat economia. Cu cît țările socialiste vor desfășura mai eficient construcția economică, cu cît vor fi mai puternice din punct de vedere economic și politic, cu atît mai mare va fi înrîurirea lor asupra orientării și ritmului dezvoltării istorice, cu atît mai hotărît și mai sigur vor apăra ele pacea ;— a duce ferm și consecvent o politică externă de pace care slăbește temeliile imperialismului, care ajută la strîngerea rîndurilor forțelor iubitoare de pace și care înlesnește lupta oamenilor muncii și popoarelor oprimate pentru libertatea și independența lor, a duce o politică care să nu dea dușmanilor socialismului nici cea mai mică posibilitate de a încerca să dezbine forțele păcii, democrației și socialismului :— a manifesta cea mai mare vigilență față de imperialism, a întări prin toate mijloacele forța și capacitatea de apărare a întregului lagăr socialist, a lua toate măsurile pentru asigurarea securității popoarelor și pentru menținerea păcii :— a demasca neobosit ca imperialismului, a vigilență uneltirile țiunile instigatorilor a trezi mînia sfîntă a popoarelor împotriva acelora care se orientează spre război, a ridica nivelul de organizare a tuturor forțelor iubitoare de pace, a intensifica neîncetat acțiunile energice ale maselor în apărarea păcii, a întări colaborarea cu 1 toate statele care nu sînt interesate în noi războaie ;— a întări relațiile de prietenie frățească și strînsă colaborare cu statele din Asia. Africa, America Latină care luptă pentru dobîndirea și consolidarea independenței naționale, a acorda ajutor și sprijin mișcării de eliberare națională ;— a contribui, prin/ toate mijloa.- cele Iar întărirea solidarității de luptă a tuturor detașamentelor și organizațiilor clasei muncitoare internaționale.P.C.U.S., celelalte partide marxist- leniniste care se situează ferm pe pozițiile celor două tocmai o astfel de luptă eficientă împotriva imperialismului.In țările socialismului se creează prototipul viitorului întregii omeniri. Popoarele din țările noastre sînt chemate ca prin faptele lor să facă tot mai atrăgător acest prototip pentru ca fiecare om al muncii, luînd cunoștință de viața din orice țară socialistă, să poată spune : „Iată ziua mea minunată de mîine pentru care merită să lupți fără a-ți cruța forțele !“
„Comuniștii, se spune în Declara

ție, consideră drept misiunea lor is
torică nu numai înlăturarea exploa
tării și mizeriei pe scară mondială 
și eliminarea pentru totdeauna din 
viata societății omenești a posibili
tății oricărui război, d.ar_și izbăvirea 
omenirii încă în epoca actuală de 
coșmaHîriîhui nou război mondial. 
Partidele comuriîsfe~din toate țările 
vor consacră re'ânzarif^esteî'măre- 
țe ~mîsîinü~ïsfôricejloaié ""forțele '? și 
toată--cncFgTa’T0r,'7 ComunișUidin UhTüiiea^So'vîêticâ', întregul popor sovietic nu-și precupețesc -eforturile pentru a îndeplini în fapt această măreață misiune. Condițiile istorice sînt de așa natură încît asupra poporului sovietic cade principala povară a luptei împotriva ațîțătorilor imperialiști la război. Nu-i ușor să porți o asemenea povară. în aceste condiții nu rareori oamenii sovietici trebuie să renunțe chiar și la ceea ce le este necesar. Dar oamenii sovietici fac acest lucru în mod conștient dindu-și seama că aceasta este necesar pentru popoarele din întreaga lume, pentru actualele și viitoarele generații de oameni, pentru victoria comunismului.Popoarele știu că lupta activă a Uniunii Sovietice, forța ei au avut un rol hotărîtor în preîntîmpinarea unui război mondial, pe care în ultimii ani au încercat nu o dată să-l dezlănțuie cercurile imperialiste belicoase, precum și în sprijinirea luptei de eliberare împotriva imperialismului.Cine a stins în anul 1956 flacăra ,războiului care cuprinsese regiunea Canalului de Suez, obligîndu-i pe a- gresorii anglo-franco-izraelieni să se care acasă ? Cine a prgîntîmpinat în 1957 invazia pe care imperialiștii o pregăteau împotriva Siriei? Cine nu a permis în 1958 declanșarea războiului în Orientul Apropiat și în regiunea strîmtorii Taivanului? Uniunea Sovietică, toate țările lagărului socialist, forțele iubitoare de pace. Ele, și în primul rînd puterea și acțiunile energice ale U.R.S.S., au constrîns pe ațîțătorii la război imperialiști să bată în retragere. întreaga activitate a statului sovietic, a P.C.U.S. pe a- rena internațională constituie în fapt lupta împotriva imperialismului, lupta neobosită pentru consolidarea și extinderea pozițiilor socialismului. Aceasta reprezintă ajutor real acordat popoarelor care a- pără libertatea și luptă pentru libertate.Sprijinul larg dat luptei de elibe-

rare algerian împotriva colonialiștilor francezi, apărarea independenței naționale și libertății poporului Laosu- lui, sprijinirea Indiei și Indoneziei în acțiunile lor■ juste avînd drept scop lichidarea punctelor de sprijin ale colonialismului și în eliberarea teritoriilor Goa, Diu, Daman, Irianul o'e vest,■ contribuția prin toate mijloacele la întărirea statelor independente din■ Asia, Africa și America Latină — a- , cestea sînt doar cîteva fapte care demonstrează consecvența cu care U- niunea Sovietică luptă împotriva colonialiștilor imperialiști, pentru eliberarea națională a popoarelor. Foarte recent, Uniunea Sovietică a acordat un sprijin serios poporului Yemenului, ceea ce a avut un rol important în asigurarea independenței acestuia și în zădărnicirea uneltirilor imperialismului. Țara noastră întreprinde în cadrul organizațiilor internaționale acțiuni care se bucură de un răsunet mondial, contribuie la mobilizarea tuturor forțelor progresiste din lume în apărarea mișcării de eliberare națională. Uniunea Sovietică a fost inițiatoarea istoricei declarații aO. N.U. cu privire la acordarea independenței tuturor popoarelor și luptă pentru înfăptuirea ei cît mai grabnică.Faptul că Uniunea Sovietică arată neobosit întreaga amploare a pericolului unui război termonuclear ce se pregătește, eforturile pe careP. C.U.S., împreună cu toate partidele frățești, cu toți apărătorii păcii le depun pentru sporirea vigilenței popoarelor împotriva uneltirilor ațîțătorilor la război — toate acestea contribuie într-o măsură uriașă la creșterea forțelor care luptă pentru pace.Astfel desfășoară P.C.U.S. neabătut și cu consecventă ofensiva în toate direcțiile îmnotriva forțelor imperialismului și războiului. Cei care încearcă să umbrească lupta consecventă a Uniunii imperialismului __ _ I________  ... .mîna pe inimă: de ce și în numele caracterul său agresiv nu s-a schim- cui defăimează ‘ ‘ "a păcii și socialismului? Cui ajută ei prin aceasta ?In anii postbelici nu a existat o criză internațională mai acută, im- plicînd primejdia unui incendiu mondial termonuclear, decît recenta criză provocată de imperialismul american în regiunea Mării Caraibilor. Pe ce poziție s-au situat în acest moment de cea mai mare răspundere istericii din Tirana ? Au sprijinit ei Uniunea Sovietică, principala forță care aoără Cuba revoluționară și barează calea maniacilor atomici ? Nu, ei n-au făcut aceasta. Mai mult decît atît, ei âu ajutat de fant pe provocatorii imperialiști să ațîțe conflictul, pentru a determina o ciocnire între U.R.S.S. și S.U.A., ceea ce ar fi împins în același timp în abisul războiului întreaga lume.Declarații duc . Dar, spre fericirea omenirii, aceasta nu s-a întîmplat.nul pustiitor al bombelor atomice și cu hidrogen nu bătut asupra popoarelor. Si întreaga lume recunoaște că meritul pentru aceasta a revenit Uniunii Sovietice. Politica fermă și elastică a guvernului sovietic, a conducătorului său, tovarășul N. S. Hrușciov. care a preîntîmpinat catastrofa termonucleară, este extrem de apreciată de omenirea recunoscătoare, ca un exemplu de înțelepciune, rațiune, adevărată dragoste de pace și grijă pentru destinele popoarelor.Dogmaticii nu sînt de acord cu aceasta. Acum, cînd faza cea mai a- cută a crizei este de domeniul trecutului. reprezentanții „frazeologiei de stînga“ încearcă să calomnios lucrurile nea Sovietică ar fi imperialismului, și
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politi- urmări cu și mașinala război. Sovietice împotriva să se întrebe cuei principala forță
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prezinte în mod ca și cum Uniu- capitulat. în fața ar fi acceptat chiar un „al doilea München*. Dar oricine analizează obiectiv rezultatele denăsirii crizei din regiunea Mării Caraibilor își dă seama că în acuzațiile dogmaticilor nu există nici un pic de adevăr, că vorbele pe care le aruncă ei. scontează de fapt pe provocarea unui război.Criza din regiunea Mării Caraibilor a fost, rezolvată prin acțiunile hotărîte ale Uniunii Sovietice, ale poporului Cubei îmnotriva agresorilor, datorită faptului că întreaga comunitate socialistă, toți luptătorii pentru pace sprijină cauza dreaptă a poporului cuban. Totodată criza a fost rezolvată pe baza concesiilor reciproce și a unui compromis rezonabil. Rezolvarea problemelor gioase dintre state fără război, cale pașnică. — tocmai aceasta politica coexistentei pașnice în țîune. Cel care declară că sprijină politica coexistenței pașnice și în același timp critică metoda rezolvării crizei în legătură çu Cuba, neagă în fond politica coexistenței pașnice.Cei care critică reglementarea pașnică a conflictului afirmă că nu te poți încrede în acordurile cu imperialiștii. Dar a porni numai de la aceasta, înseamnă a recunoaște că problemele litigioase pot fi reglementate numai ne calea războiului. Marxist-leniniștii consideră că puterea țărilor socialiste a crescut atît de mult încît imperialiștii sînt nevoiți să țină seama de ea și, prin urmare, ei pot fi siliți să-și respecte obligațiile asumate. Totodată marxist-leniniștii nu uită niciodată perfidia imperialiștilor și îndeamnă popoarele să fie întotdeauna vigilente, să intensifice lupta împotriva uneltirilor agresive ale ațîțătorilor la război.Care sînt principalele rezultate ale înlăturării crizei din regiunea Mării Caraibilor? Suveranitatea și independența Cubei socialiste s-au întărit. Pentru prima oară cercurile guvernante din S.U.A., care au privit cu dispreț Cuba și au pregătit o a- gresiune împotriva ei. au declarat prin cuvîntul președintelui lor că nu

liti- pe este ac-

va fi întreprinsă o agresiune împotri- muluî și imperialismului.^ Pentru ce^ va Cubei. Se înțelege că lupta conti- < , ' .nuă încă și tocmai de aceea Uniunea acestor definiții ale lui Marx și Le- Sovietică sprijină cu hotărîre cele nin, teza primitivă despre cinci cunoscute cereri ale Republicii Cuba și îi acordă un uriaș a- jutor multilateral. Pentru oricine este evident că pozițiile Cubei au devenit mult mai trainice, iar prestigiul ei internațional a crescut. Poporul cuban, conducătorii săi combativi în frunte cu tovarășul Fidel Castro au dat dovadă de mare curaj, de fermitate și de hotărîre de a-și apăra cuceririle socialiste și au adus o uriașă contribuție la cauza menținerii păcii. Farul libertății în emisfera vestică luminează și mai puternic. Oare acesta este un „München”? Oare aceasta este o dare înapoi? Probabil că înșiși autorii termenului „al doilea München” nu cunosc noțiunile elementare de istorie și vorbesc de lucruri pe care ei înșiși nu le cunosc.Viața însăși, practica luptei a sute de milioane de oameni au. confirmat că politica coexistenței pașnice corespunde intereselor vitale ale popoarelor din toate țările. S-a dovedit că în condițiile coexistenței pașnice se creează posibilități favorabile desfășurării luptei de clasă în țările capitaliste, mișcării de eliberare națională, mișcărilor democratice, revoluțiilor socialiste. Cert este că cel mai mare avînt al mișcării de eliberare națională și cele mai mari lupte greviste din țările capitaliste au avut loc în anii postbelici, adică în condițiile coexistentei pașnice. Este de a- semenea un fapt că în acești ani a avut loc cea mai mare creștere a numărului membrilor partidelor comuniste și a influenței îor. La rîndul lor succesele luptei revoluționare de clasă și de eliberare națională contribuie la consolidarea coexistenței pașnice. Aceasta este și logic deoarece lupta activă pentru pace, democrație și eliberare națională slăbește și îngustează pozițiile imperialismului.Cînd marxist-leniniștii vorbesc despre posibilitatea preîntîmpinării războiului mondial, ei nu uită nici o clipă că esența imperialismului.
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bat. Partidul nostru pornește de la această constatare în întreaga politică. Totodată el ține seama de schimbările de pe arena mondială care au făcut ca imperialismul să nu mai poată dicta tuturor voința sa și să nu-și mai poată promova nestingherit politica agresivă. In prezent raportul de forțe în lume este de așa natură, încît lagărul socialismului și păci; poate să înfrîneze forțele agresive, ale imperialismului.Se înțelege că nu există garanția că în lagărul imperialismului nu se vor găsi „turbați“ care să se arunce orbește .într-o aventură tară. De aceea este nevoie în manență de o mare vigilență, de o economie puternică, de armament bun pentru a fi gata de a da în orice clipă o ripostă nimicitoare agresorului. Numai prin disprețuirea imperialismului din punct de vedere strategic, nu poți îmblînzi natura sa rapace, iar agresiunea, odată începută, nu va putea fi oprită. Un război modern nu poate fi apreciat după criterii vechi. Dacă nu se va reuși să se preîntîmpine războiul mondial, el se va transforma imediat într-un război termonuclear, va duce la pieirea multor milioane de oameni, la distrugerea unor uriașe valori materiale, la pustiirea unor țări întregi. O mare greșeală comit acei care nu se gîndesc la consecințele unui război modern, suba- preciază sau, pur și simplu, fac abstracție de arma nucleară, conside- rînd-o ca ceva secundar în raport cu masele 'de oameni. Poate oare să existe vreo îndoială că, dacă lagărul socialist nu ar fi avut arme puternice și în primul rînd arma racheto- nucleară, poziția sa în lumea contemporană ar fi fost cu totul alta ? Pe ce ar fi putut în cazul acesta să se bazeze securitatea socialismului? Oare pe niște descîntece magice ? Oare nu este clar că chiar și acei care ponegresc acum cu atîta înverșunare Uniunea Sovietică, n-ar fi putut, fără ajutorul ei, fără puterea ei să țină piept imperialismului înarmat pînă în dinți ?Jonglînd în mod cinic cu vieți o- menești unii își permit să persifleze pe acei care apără viața sutelor de milioane de oameni, acuzînd pe a- cești luptători de „lașitate” și de „slăbiciune". Dar, comuniștii, și cu atît mai mult oamenii de stat, oamenii politici comuniști nu pot fi puși pe același plan cu niște scribi iresponsabili. Aflîndu-se la putere, comuniștii răspund pentru destinele popoarelor și statelor, și mai mult decît atît. pentru destinele sistemului mondial socialist. Ei sînt obligați să aprecieze în mod rezonabil dînd dovadă de cel mai mare simț al răspunderii, consecințele inerente unui război termonuclear modern, să nu repete lucruri arhicunoscute din secolele trecute și să nu debiteze fraze sforăitoare.V. I. Lenin a biciuit cu asprime și a ironizat necruțător pe frazeologii „de stînga“ ca pe oameni care nu știu să tină seama de împrejurările obiective în condițiile unei a- numite cotituri a evenimentelor, într-o situație dată. El scria : „Trebuie să luptăm împotriva frazeologiei revoluționare, sîntem ne- voiți să luptăm, să luptăm neapărat, pentru despre noi un adevăr amar: „fra zeologia revoluționară despre război revoluționar a dus revoluția la pieire”. (Opere, voi. 27, pag. 11).Mișcarea comunistă internațională cunoaște definiția leninistă a imperialismului și se călăuzește de decenii după această definiție. Definiția leninistă a imperialismului este profundă și multilaterală, ea nici nu subapreciază nici nu supraapreciază forțele imperialismului. Această definiție, ca și analiza făcută de Marx capitalismului a insuflat de mult în rîndurile oamenilor muncii con- ■știenți încrederea în victoria lor inevitabilă asupra forțelor capitalis-
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grul de hîrtie“, care reprezintă o subapreciere a forțelor imperialismului ?Pentru a impune mișcării comuniste o astfel de definiție a imperialismului contemporan și a ignora colții săi atomici, se fac încercări de a prezenta teza cu privire la „tigrul de hîrtie“ drept identică cu definiția leninistă a imperialismului ca „un colos pe picioare de lut”. Or, se știe că această expresie figurativă nu epuizează și nu substituie întreaga esență a definiției multilaterale date de V. I,_ Lenin imperialismului. Totodată în această expresie se subliniază că imperialismul este încă puternic („un colos“) dar că el stă („pe picioare de lut“) ne un teren șubred și că este sfîșiat de contradicții interne. Dar definiția imperialismului '•'.'/•„tigru de hîrtie’ exprimă numai părțile sale slabe. Principalul constă însă în faptul că sînt necesare nu definiții de hîrtie impuse cu insistență, ci o analiză reală a imperialismului contemporan: dezvăluirea viciilor și slăbiciunilor lui, a legităților care îl duc la pieire și in același timp o apreciere lucidă a forțelor sale, inclusiv a uriașului potențial atomic și militar de altă natură.Expresia „tigru de hîrtie" duce îri esență la demobilizarea maselor, în- trucît le sugerează ideea că forța imperialismului ar fi chipurile un mit și că nu ar trebui luată în considerare. Asemenea fraze pot semăna în rîndurile popoarelor doar impasibilitate, pot duce la pierderea vigilenței. Acei care răspîndesc asemenea fraze spun totodată că din punct de vedere strategic, dușmanul să fie disprețuit, dar sub aspect tactic să se aibă față de el o atitudine plină de seriozitate. Dar o asemenea „contabilitate dublă* contravine marxism-leninismului. în accepțiunea marxistă, strategia și tactica sînt într-o unitate profundă. Tactica are atingerea telului strategic ; tegia nu contravine tacticii ci are drept scop realizarea unor țeluri istorice mai importante. Marxism-leninismul ne învață că față de dușman este necesară o apreciere lucidă atît. a perspectivelor sale istorice,1 cît și a forțelor sale reale actuale și că pe această bază este necesar să se elaboreze strategia și tactica. Mișcarea comunistă internațională știe bine că imperialismul merge spre declin, că el este perimat din pu.nct d? vedere istoric, dar știe, de asemenea, și că el are colți a- tomici pe care îi noate folosi. U război atomic ar duce la externii: rea a su.te de milioane de oameni. 1 o distrugere în proporții uriașe a foi. țelor de producție. Acest lucru ar în greuna extrem de mult construirea unei societăți noi pe ruinele răma’ Se după un război nuclear mondiy Comuniștii nu trebuie să treacă sr- tăcere acest lucru, ci să vorbe? direct și deschis maselor despre mejdia existentă. Aceasta far popoarele să se ridice la luptă tru o pace trainică pe pămînt, potriva imperialismului.Mișcarea comunistă consideră dacă imperialiștii vor declanșa război, acest lucru va însemn? rea definitivă a orînduirîi nul capitalismului. Dar revoluția listă nu are nevoie ca drum fie deschis prin bombe atorr cu hidrogen.Poate sau nu poate fi pr nat războiul mondial, poate poate fi consolidată pacea, p nu poate fi realizat progra dezarmare generală și total; sau nu pot fi înfăptuite rile maselor populare cu re la făurirea unei societăți te, a unei „lumi fără arme, ti armate, fără război” ? Aceste pr. bleme au r importanță principia1 Cel care spune că a formula lozin de apărare a păcii înseamnă a semi, na ..iluzii”, acționează împotriva pozițiilor mișcării comuniste internaționale. demobilizează masele ca ș cum le-ar spune că lupta penti preîntîmpinarea unui război mondi;. este sortită eșecului și ajută astfeix de fapt forțele războiului. Adevăra-Â tul optimism revoluționar al cernu- \ niștilor constă în convingerea lor că războiul mondial poate fi preîntîmpinat, că forțele agresive pot fi înfrî- nate, în faptul că ei cheamă- masele largi la acțiuni active împotriva ațî- țătorilor la război deoarece consideră că toate procesele revoluționare se dezvoltă și se pot dezvolta tot mai larg în condițiile coexistenței pașnice, că socialismul poate învinge în întreaga lume fără un război nucleai distrugător. In aceasta constă opti mismul luptătorilor revoluționari un alt punct de vedere nu este ceva decît filozofia unor con?1 la moarte. Lupta pentrt pentru preîntîmpinarea ui boi termonuclear distrugă respunde intereselor vitale sei muncitoare, țărănimii, oamenilor muncii, majorități lute a omenirii. Comuniștii coi că sarcina lor este, exprimi' cu cuvintele lui Marx — „s' astfel încît legile simple ale m și dreptului, care trebuie, să r> menteze relațiile dintre ■ — particulare, să devină let în relațiile dintre națiuni”. F. Engels — Opere alese 396)~ Steagul păcii permite c>_ să unească în jurul lor cele . mase populare, să creeze c nea armată politică de mas: burghezia si partidele ei nu tut nici măcar să viseze vrc Comuniștii au menirea ca și de înainte să poarte sus acest stea Marxist-leniniștii au consider; consideră că masele populare h răsc destinele omenirii. De aceea <_ nu absolutizează atotputernicia armelor, inclusiv a armei nucleare. Dar nu
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(Continuare în pag. IV-a)



Z
SCÎNTEIA Nr. 5766

(Urmare din pag. ni-a)

soc îa I is wiu lui
forța armelor forței maselor. Pentru apărarea păcii, pentru preîntâmpinarea , unui război mondial trebuie puse în mișcare toate forțele ; lupta maselor populare, forța de apărare a lagărului socialist, politica externă justă a țărilor socialiste, care trebuie să fie fermă, principială și in același timp să țină seama de raportul de forțe, să fie suplă neexcluzînd <— în funcție de condiții — atît metoda „tăiș contra tăiș” ca și metoda tratativelor. A te pasiona numai după una din aceste metode și a respinge cu dispreț cealaltă este o politică neleninistă, lipsită de rațiune.V.I„ Lenin scria : „A născoci o rețetă sau o regulă generală („nici un fel de compromis” 1) care să fie bună pentru toate cazurile este o .absurditate. Ca să te poți orienta în fiecare caz in parte, trebuie să ști să judeci cu propriul tău cap. Rostul organ^ației de partid și al conducătorilor de partid demni de acest nume este, între altele, tocmai acela ca prin munca îndelungată, perseverentă, variată și multilaterală a tuturor reprezentanților care gîn- desc ai clasei date să asigure cunoștințele necesare, experiența necesară și — pe lîngă cunoștințe și experiență — simțul politic necesar pentru ^rezolvarea rapidă și justă a problemelor politice complexe". (Opere voi. 31, pag. 51—52).Numai ansamblul tuturor forțelor, metodelor și formelor de luptă pentru pace, dau posibilitatea de a se preîntîmpina un nou război mondial. Or, aceasta este o sarcină de importanță primordială. Scopul final'al clasei muncitoare nu constă în a avea o moarte „frumoasă”, ci în construirea unei vieți fericite pentru întreaga omenire.■ Atîta timp cît mai există pericolul de război care provine din partea lagărului imperialist, atîta timp cît nu a fost încă realizată dezarmarea generală și totală, P.C.U.S. consideră că datoria sa sfîntă este de a menține puterea de apărare a statului sovietic, pregătirea de luptă a forțelor sale armate la un nivel care să asigure zdrobirea deplină a oricărui dușman. Omenirea știe ce uriașă forță militară posedă Uniunea Sovietică. Iar această forță în continuă creștere este pusă în întregime în slujba cauzei păcii. Dacă ni se va impune un război, Uniunea Sovietică va ști să se apere și să-și apere a- liații. în această privință nimeni nu poate avea nici un fel de îndoială. Dar noi, comuniștii, adevărați umaniști, avem menirea istorică de a făuri societatea cea mai dreaptă *»1 de aceea trebuie să facem tot ce pinde de noi pentru a asigura po- jarelor pacea și condiții favorabile aptei lor pentru un viitor luminos, ■oent.ru comunism,P.C.U.S. consideră că popoarele pot obține adevărata fericire numai >e căile socialismului și comunismu- ui. P.C.U.S. ca și întreaga miș- •e comunistă internațională porte de la ideea că pentru cla- •nuncitoare și avangarda sa artidele marxist-leniniste — ar : dorit ca revoluția socialistă să nfăptuiască pe cale pașnică. în ași timp P.C.U.S. subliniază inva- il că, în condițiile în care clasele oatatoare recurg la violență, tre- ă se aibă în vedere posibilita- ecerii nepașnice la socialism, atea luptei armate. în rapor- ■zentat la Congresul al XXII- C.U.S., tovarășul N. S. Hruș- pus : «Nu este deloc exclus îezia monopolistă să recurgă tcele extreme cele mai sîn- pentru a-și menține domi- n aceste condiții răsună mai :a oricînd cuvintele lui Lenin: nuncitoare trebuie „să știe să ască toate formele sau latu- ,.cavității sociale, fără cea mai că excepție... trebuie să fie pregă- tă pentru înlocuirea .cea mai ra- .dă și mai neașteptată a unei for- _e cu alta”». Cel care asemenea dogmaticilor albanezi declară, pur și simplu împotriva faptelor, că P.C.U.S. ar „absolutiza calea pașnică de pre- uare a puterii de către clasa munci- j’arê“, că „o orientează numai în a- ..eastă direcție“, nu face decît să răspîndească cu încăpățînare neadevărul. Respingînd de fapt posibilitatea clasei muncitoare de a cuceri puterea pe cale pașnică, dogmaticii nu văd viața reală, nu văd forțele çrescîride și spiritul de organizare al mișcării muncitorești, creșterea atracției maselor populare spre socialism, neagă influența crescîndă a sistemului socialist asupra procesului revoluționar mondial. Aceasta înseamnă însă că ei nu numai că nu contribuie la progresul cauzei revoluției mondiale, ci în realitate îl "r.înează.'Pronunțîndu-se în fapt împotriva ■+elor forme de trecere la so- dogmaticii folosesc de obi- îătorul argument : „Pînă în • oastre, istoria nu cunoaștede trecere pe cale pașnică de .talism la socialism“. Dar dacă și Engels ar fi pornit de la ä „argumentare“, ei nu ar fi ajunge la concluzia inevitabi- victoriei socialismului, a dic- ,i proletariatului, deoarece pe ■ci ea nu exista încă nicăieri în Forța teoriei marxist-leniniste priceperea de a analiza principalele trăsături ale a trage din această analiză care indică pentru de- a forțelor revoluționare. ,xi încearcă să orienteze e frățești în toate cazu- orice condiții numai spre mată a luptei pentru putere.j concepții contravin leninis- „ Criticînd pe „comuniștii de ;a“, V. I. Lenin scria în artico- „Un lucru straniu și monstruos“j ,ate că autorii sînt de părere că .ateresele revoluției internaționale cer ca aceasta să fie stimulată și că acest stimulent ar putea fi numai războiul, și nicidecum pacea, care ar putea da maselor impresia unui fel

de „legitimări“ a imperialismului ? O asemenea „teorie” ar fi în totală contradicție cu marxismul, care a negat întotdeauna „stimularea“ revoluțiilor ; acestea se dezvoltă pe măsură ce se ascut și se coc contradicțiile de clasă care dau naștere revoluțiilor. O asemenea teorie ar echivala cu părerea că insurecția armată este o formă de luptă obligatorie totdeauna și în orice împrejurări” (Opere voi. 27, pag. 54—55).Firește, teoria revoluționară poate da numai orientarea, dar stabilirea formelor și metodelor de luptă pe care trebuie să le aleagă proletariatul dintr-o țară sau alta, în condițiile istorice concrete, constituie o problemă a proletariatului din fiecare țară și, în primul rînd, a avan- gardei sale comuniste. A presupune că se poate inventa o rețetă a revoluției socialiste pentru orice epocă și pentru toate țările și a o impune partidelor frățești, care acționează în condițiile concrete ale fiecărei țări, înseamnă a te ocupa de un lucru dăunător, a manifesta aroganță străină comuniștilor, a te erija in învățător al tuturor partidelor comuniste și încă în învățător rupt de viața reală și de aceea incapabil să propună altceva decît scheme dogmatice.Uniunea Sovietică contribuie prin toate mijloacele la dezvoltarea revoluțiilor de eliberare națională, la lichidarea cît mai grabnică a rușinosului sistem colonial. Ea a ajutat și ajută neabătut toate popoarele care se ridică împotriva imperialismului și colonialismului. In Programul P.C.U.S. se spune : Partidul și întregul popor sovietic „consideră drept datoria lor de a sprijini luptă sfîntă a popoarelor subjugate, războaiele drepte de eliberare pe care acestea le duc împotriva imperialismului”. Acesta nu este cîtuși de puțin un ajutor în vorbe, ci un a- jutor real. U.R.SS. acordă un substanțial ajutor politic, diplomatic și economic, inclusiv arme, statelor care cer să fie sprijinite în lupta împotriva imperialiștilor și colonialiștilor, în lupta pentru întărirea independenței lor.De obicei, tinerele state naționale se pronunță pentru pace, constituie o verigă importantă a zonei păcii. Este foarte important să se extindă această zonă a păcii, să se întărească alianța de luptă dintre statele socialiste și tinerele state naționale, să se rezolve cu răbdare, pe calea tratativelor, litigiile care se ivesc, și să nu se admită nici un fel de acțiuni care subminează pozițiile forțelor progresiste în aceste state, slăbesc prietenia statelor eliberate cu țările socialismului. Ar fi foarte dăunător să se încadreze .procesele revoluționare din această lume foarte diversă în aceeași schemă veche, așa cum încearcă să facă dogmaticii. ~~Ce concluzie reiese din examinarea tuturor acestor probleme? Ea este evidentă: strategia și tactica marxist- leninistă, elaborată în colectiv de partidele frățești la Consfătuirile din 1957 și 1960, este singura strategie și tactică justă. înfăptuirea cu consecvență a acestei strategii și tactici garantează comuniștilor, tuturor forțelor revoluționare, victorii hotărîtoare pe frontul luptei pentru pace, democrație, eliberare națională, pentru socialism. Totodată, aceasta înseamnă că lupta împotriva oricăror încercări de a toci, de a slăbi arma de luptă a comuniștilor din întreaga lume devine în momentul de față una din principalele condiții ale viitoarelor succese ale cauzei noastre revoluționare.Lupta pentru puritatea marxism- leninismului, pentru coeziunea rîn- durilor mișcării comuniste internaționale reprezintă datoria internațio- nalistă a fiecărui partid comunist. în Declarația reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești se subliniază că principala primejdie în mișcarea comunistă mondială este revizionismul. Totodată, în declarație se subliniază : „Dogmatismul și sectarismul în teorie și practică pot, de asemenea, să devină pericolul principal într-o etapă sau alta a dezvoltării unor partide, dacă nu se duce o luptă consecventă împotriva lor". Aceasta este o concluzie justă și clarvăzătoare.P.C.U.S. a desfășurat și desfășoară cu consecvență lupta atît împotriva • revizionismului cît și împotriva dogmatismului și sectarismului. Unii însă pun accentul în mod unilateral doar pe lupta împotriva revizionismului și uneori prezintă drept „revizionism" marxism-leninisrhdl creator, introducînd prin aceasta o vădită confuzie în mișcarea comunistă. Marxist-leninlștii sînt obligați să a- nalizeze situația concretă și să constate cine frînează în fiecare moment concret progresul cauzei revoluționare comune. Dacă se pornește de la această poziție care este singura justă, nu se poate să nu se recunoască că abordarea dogmatică a rezolvării celor mai principale probleme ale mișcării comuniste este sursa celor mai serioase greșeli.Boala sectarismului de stînga se hrănește cu naționalism și, la rîn- dul ei, hrănește naționalismul. După cum arată experiența, ea devine cu totul de netolerat cînd se manifestă în activitatea partidelor ce se află la putere. Ea devine deosebit de primejdioasă și pentru faptul că este îndreptată împotriva liniei mișcării comuniste în probleme de importanță vitală, cum sînt problemele războiului și păcii, care afectează soarta întregii omeniri. De a- ceea, oportunismul de stînga, dogmatismul și sectarismul se prezintă tot mai mult ca o serioasă primejdie în mișcarea comunistă mondială. Partidele frățești au acumulat o bogată experiență în lupta împotriva revizionismului, care de altfel, este mai ușor de recunoscut. Oportunismul de stînga este însă mai greu de demascat, deoarece își ascunde esența capitulardă prin frazeologia „ultrarevoluționară“, jonglînd cu sentimentele maselor. In aceste condiții, linia justă pentru comuniști

poate fi doar una singură: lupta hotărî tă atît împotriva oportunismului de dreapta, cit și împotriva oportunismului de stînga, atît împotriva revizionismului cît și împotriva dogmatismului și sectarismului, lupta intransigentă împotriva oricăror de-, naturări ale marxism-leninismului.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, ca și celelalte partide marxist-leniniste, consideră drept datoria lor internaționalistă să respecte cu strictețe tezele documentelor Consfătuirilor de la Moscova și să-și întemeieze relațiile în conformitate cu principiile prevăzute în aceste documente. De aceea, în rîndurile comuniștilor nu poate să nu provoace o profundă îngrijorare teza lansată în ultimul timp, și anume că în mișcarea comunistă internațională ar exista „o majoritate vremelnică”, care „persistă în greșelile sale“, și o „minoritate vremelnică” care „a- pără cu curaj și hotărîre adevărul“. A insista asupra acestei teze, ar însemna, de fapt, a duce lucrurile la fărîmițarea mișcării comuniste internaționale, la subminarea principiilor ideologice și organizatorice pe care ea se întemeiază și în baza cărora au fost repurtate victoriile de importanță istorică mondială ale socialismului. O asemenea teză nu servește decît la fundamentarea scindării mișcării comuniste, la renunțarea la pozițiile comune ale partidelor marxist-leniniste.Această afirmație este deosebit de dăunătoare prin faptul că este legată de pretenția inadmisibilă de a declara un partid drept urmaș ade-.- vărat al lui Lenin, iar pe toate celelalte drept partide care au renegat marxism-leninismul. A declara în auzul întregii lumi că astăzi în mișcarea comunistă ' internațională s-a creat o situație similară aceleia care à existat în perioada Internaționalei a II-a în ajunul scindării- sale, asemănătoare situației care a existat în rîndurile Partidului social-democrat din Germania în decembrie 1914, cînd conducerea acestui partid se afla pe pozițiile șovi- pismului — înseamnă, de fapt, să declari întregii mișcări comuniste internaționale că ea s-ar fi împotmolit în mocirla oportunismului, a revizionismului social-democrat, și să te erijezi în rolul singurului partid care ar sta, chipurile, pe poziții marxist-leniniste juste. Cui i s-a dat dreptul de a se situa în locul marelui Lenin, care a apărat principiile marxismului revoluționar și a înălțat sus steagul luptei împotriva oportunismului.Nu încape nici o îndoială că partidele comuniste vor respinge pre- tențiozitatea excesivă de a te situa în locul lui V. I. Lenin, de a te declara deținătorul exclusiv al adevărului. O asemenea pretenție nu numai că este fundamental greșită dai- și absolut nelegitimă. Cui nü-i este clar că încercarea de a face 
o analogie cu lupta lui Lenin împotriva oportunismului Internaționalei a II-a și de a justifica în felul acesta orice acțiuni scizioniste în rîndurile comuniștilor, nu corespunde cîtuși de puțin realității istorice și adevăratei stări de lucruri din mișcarea comunistă internațională, care înaintează neabătut pe calea revoluționară leninistă. Ea dovedește de asemenea o înfumurare de neînchipuit, lipsa totală a oricărui simț al respectului și a dorinței de a da ascultare părerii unanime și îndemnului majorității covîrșitoare a partidelor frățești care au merite uriașe față de proletariatul internațional și o mare experiență revoluționară.V. I. Lenin a avut multă considerație pentru activitatea creatoare a partidelor frățești, dîndu-și perfect de bine seama de greutățile pe care acestea le întîmpinau și de condițiile aspre în care își desfășurau lupta împotriva jugului capitalului. Iar atunci cînd trebuia să-și facă o idee despre situația dintr-o țară sau alta, el studia în primul rînd _ minuțios și ținea seama cu grijă de părerea și concluziile partidului comunist • al țării respective. P.C.U.S., comuniștii sovietici urmează cu fermitate această metoda leninistă. Cei ce deschid focul criticii împotriva partidelor comuniste care, timp de.decenii, au luptat curajos contra imperialismului, cei ce deschid focul împotriva cadrelor lor de conducere care și-au cucerit respectul profund, binemeritat al tuturor revoluționarilor din lume nu procedează de loc în spirit leninist. Au acționat oare în spirit leninist, de pildă, acei oaspeți străini care, la recentul congres al unuia din cele mai mari partide frățești, au folosit tribuna congresului ce le-a fost oferită pentru a acuza acest partid de oportunism și de trădare a intereselor poporului țării lui ?Pentru „teoreticienii” albanezi astăzi în mișcarea comunistă mondială nu au rămas decît „clici ale revizioniștilor”. Èi apelează zadarnic la „comuniștii de rînd” ai unui sau altui partid comunist, cerîndu-le să „răstoarne” aceste „clici”. Și se găsesc oameni care îi servesc, răspîn- dind aceste mîzgăleli în întreaga lume.Metodele la care recurg conducătorii albanezi și cei care îi sprijină în lupta împotriva mișcării comuniste internaționale, sînt metode străine leninismului. Esența lor constă în substituirea, denaturarea, falsificarea concepțiilor P.C.U.S. și ale altor partide frățești, în faptul că li se atribuie acestora poziții pe care nu le-au adoptat niciodată, pretin- zînd că ele ar considera că popoarele țărilor capitaliste nu trebuie să înfăptuiască revoluția, națiunile asuprite nu trebuie să lupte pentru eliberarea lor, popoarele din întreaga lume nu trebuie să lupte împotriva imperialismului ș.a.m.d. Trebuie subliniat că de la acțiunile troțkiștilor nici un curent oportunist nu a recurs la o metodă atît de monstruoasă care denaturează în întregime adevărul, induce în eroare poporul țării sale și opinia publică

mondială. Este oare demn de un comunist să afirme că glorioasele partide frățești din Franța, S.U.A., Italia, Spania, Anglia, Grecia, Belgia, Danemarca, Portugalia, Irak, Chile, Argentina, Uruguay și din numeroase alte țări care se află în toiul luptelor de clasă, care duc zilnic lupte cu adevărat eroice împotriva capitalismului, și pentru aceasta sînt supuse prigoanei și represiunilor mașinii polițienești a statelor imperialiste, nu participă la lupta maselor populare, că sprijină imperialismul ? Aceasta este un sacrilegiu la adresa unor luptători plini de abnegație! A- cesta este de fapt un ajutor acordat dușmanului împotriva căruia luptă comuniștii.Conducătorii albanezi și cei care-i sprijină încearcă să-și camufleze acțiunile de torpilare a pozițiilor mișcării comuniste internaționale prin țipete despre apărarea celor două Declarații. în realitate, după cum este evident pentru toți, ei s-au îndepărtat de la litera și spiritul a- cestor documente marxist-leniniste cu caracter programatic. Să luăm, de pildă, o astfel de problemă de cea mai mare importanță ca unitatea mișcării comuniste. Declarația proclamă: „Interesele luptei pentru cauza clasei muncitoare impun unirea tot mai strînsă a rîndurilor fiecărui partid comunist și ale marii armate a comuniștilor din toate țările, unitatea lor de voință și de acțiune. Grija pentru întărirea permanentă a unității mișcării comuniste internaționale este suprema datorie interna- ționalistă a fiecărui partid marxist- leninist".Oare teza cu privire la „majoritatea temporară" și „minoritatea care apără adevărul" are ceva comun cu acest principiu marxist-leninist ? Firește că nu. Această teză, nedemnă .pentru un comunist, înseamnă un atac grosolan împotriva unității mișcării comuniste, înseamnă a miza pe disensiuni în rînci'urile mișcării noastre, pe scindarea ei. Și autorii acestei teze antimarxiste, anti- internaționa.liste, sfidînd faptele, încearcă să-i convingă pe toți că ei se situează pe pozițiile apărării celor două Declarații !După cum s-a dovedit în urma u- nei analize obiective, dogmaticii încalcă cu brutalitate concluziile celor două Declarații și în asemenea probleme fundamentale ca lupta pentru pace și coexistența pașnică, formele trecerii la socialism, principiile relațiilor între partidele frățești. Și ori cît ar încerca conducătorii albanezi și cei ce-i șprijină să se dea drept a- d'epți ai documentelor consfătuirilor de Ia Moscova, faptele, acțiunile lor, arată că în toate problemele de importanță majoră, ei promovează o linie' îndreptată împotriva pozițiilor elaborate în colectiv de mișcarea comunistă internațională — Declarația din 195,7, Declarația din I960, împotriva Manifestului păcii și Apelului către popoarele din lumea întreagă.Absolut greșită și dăunătoare intereselor mișcării comuniste este pretenția unui partid comunist de a-și proclama dreptul la infailibilitate și de a ignora totodată opinia celorlalte partide comuniste. A- ceasta este inadmisibil atunci cînd apreciezi situația dintr-o țară sau alta unde acționează și luptă un alt partid frățesc. Aceasta este cu atît mai inadmisibil atunci cînd este vorba de probleme dintre cele mai importante care afectează nu un singur partid sau partide din cîteva țări ci privesc toate partidele comuniste din lume, interesele generale ale luptei desfășurate de mișcarea comunistă și muncitorească internațională împotriva forțelor reacțiunii internaționale, imperialismului și războiului. Pozițiile mișcării comuniste din lumea întreagă în aceste probleme sînt expuse în Documentele Consfătuirilor de la Moscova din 1957 și 1960. Fiecare partid comunist trebuie să țină seama și să respecte cu rigurozitate a- ceastă opinie unică a mișcării comuniste mondiale. Alte căi nu există.V. I. Lenin se pronunța pentru recunoașterea „disciplinei proletare internaționale". El scria : „Sîntem mîndri că marile probleme ale luptei muncitorilor pentru eliberarea lor, noi le rezolvăm supunîndu-ne disciplinei internaționale a proletariatului revoluționar, ținînd seama de experiența muncitorilor din diferite țări, ținînd seama de cunoștințele lor, de voința lor. realizînd astfel în fapt, (și nu în vorbe, ca alde Renner, Fritz Adler și Otto Bauer) unitatea luptei de clasă a muncitorilor pentru comunism în întreaga lume“. (Opere voi. 31, pag. 251) V. I. Lenin ne învăța că fiecare muncitor conștient trebuie să se simtă membru al familiei internaționale a marxiștilor și „să nu se rupă nici un minut de armata internațională a muncitorilor“.Partidele comuniste nu au un statut unic, dar ele au adoptat hotă- rîrile Consfătuirilor de la Moscova, hotărîri comune, obligatorii pentru toți. Fidelitatea față de aceste hotărîri, este o datorie internaționalistă a fiecărui partid comunist. în condițiile contemporane neîndeplinirea hotărîrilor elaborate în colectiv la consfătuirile de la Moscovă ar însemna distrugerea unității mișcării comuniste, ar însemna ca fiecare „să plece în locuința-i națională”, ar însemna. în taltimă instanță, să se a- corde sprijin imperialismului în înfăptuirea planurilor sale, să se țină în loc lupta de eliberare a popoarelor.Comuniștilor nu le trebuie o delimitare în „majoritate" și „minoritate“, ci unitate, unitate și încă o dată unitate. A menține cu sfințenie coeziunea și unitatea, iată legea supremă a mișcării comuniste, iată trăsătura importantă ce o deosebește de reformiștii de toate nuanțele.„Clasa muncitoare, scria „V. I. Lenin, are nevoie de unitate. Aceasta poate fi înfăptuită numai de o organizație unică ale cărei hotărîri sînt aplicate din convingere de către

toți muncitorii conștienți. A discuta o problemă, a exprima și a asculta diferite păreri, a afla care e părerea 
majorității marxiștilor organizați, a exprima această părere într-o hotărîre luată în lipsă, a aduce la îndeplinire în mod conștiincios această hotărîre — iată ce îpțeleg pretutindeni în lume oamenii raționali prin cuvîntul unitate. Și această unitate este infinit de scumpă și extrem de importantă pentru clasa muncitoare. Muncitorii dezbinați nu înseamnă nimic. Uniți, ei sînt totul“. (Opere, voi. 19, pag. 515). Aceste cuvinte ale Iui V. I. Lenin nu trebuie uitate niciodată.în perioada celei de-a doua Internaționale, burghezia mondială a salutat trădarea vîrfurilor social-de- mocrate și a proclamat război lui Lenin și leninismului. Astăzi burghezia mondială luptă împotriva partidelor comuniste cu aceeași înverșunare cu care altădată lupta împotriva lui Lenin și a bolșevicilor, văzînd pe bună dreptate în partidele comuniste pe principalii ei adversari, pe cei mai fermi luptători pentru interesele poporului, pentru lichidarea capitalismului și exploatării maselor populare. A declara marea armată, care zi de zi duce o luptă efectivă, reală, cu adevărat eroică împotriva imperialismului, pentru fericirea și libertatea popoarelor, pentru victoria socialismului, drept „majoritatea temporară“ „care persistă în greșelile sale“ și care ar merge pe o cale revizionistă, ase- muindu-o cu liderii celei de-a doua Internaționale, înseamnă a da o lovitură principalei forțe a revoluției, înseamnă a frîna victoria cauzei revoluției.Astăzi întreaga omenire progresistă este profund conștientă de faptul că Uniunea Sovietică, lagărul socialist, mișcarea internațională comunistă, muncitorească și de eliberare națională desfășoară o colosală bătălie istorică împotriva imperialismului, pentru pace, democrație, independență națională și socialism. Politicienii și ideologii imperialismului consideră că principalul lor adversar este în primul rînd Uniunea Sovietică, lagărul socialist, partidele comuniste și forțele ce le sprijină, întreaga mașină uriașă a imperialismului își îndreaptă principala ei lovitură împotriva comunismului, împotriva ideilor ce pornesc din țările care construiesc victorios socialismul și comunismul, împotriva politicii lor.Este imposibil să nu se vadă că imperialiștii caută să profite de pe urma divergențelor apărute între comuniști, declară fățiș că aceasta „este spre folosul Occidentului", „împiedică succesele comuniste”. Este extrem de caracteristic că paralel se aud îndemnuri la „întărirea lumii libere", la „strîngerea rîndurilor alianței occidentale” etc. Mișcarea comunistă internațională trebuie să răspundă printr-o nouă strîngere și întărire a unității rîndurilor sale la a- ceste tentative ale liderilor lagărului imperialist de a slăbi forțele păcii, democrației și socialismului și de a întări astfel pozițiile reacțiunii și a- gresiunii.în fața mișcării comuniste stau sarcini de o excepțională complexitate și responsabilitate. Interesele de bază ale maselor populare, desfășurarea luptei încununate de succes împotriva imperialismului, pentru lichidarea sistemului rușinos al exploatării și oprimării, naționale, pentru triumful socialismului și comunismului, cer imperios întărirea a- lianței internaționale a partidelor comuniste, o unitate trainică, indisolubilă a acestei alianțe. Istoria nu va ierta pe nici un militant care într-o perioadă istorică de o atît de mare răspundere, nu va fi conștient că lucrul principal ce se cere în momentul de față este întărirea prin toate mijloacele și 1 cu perseverență a unității partidelor comuniste și care va acționa în pofida intereselor fundamentale ale popoarelor. Nu trebuie admis ca divergențele existente între mișcarea comunistă internațională și conducătorii albanezi și adepții acestora să-i împiedice pe comuniștii din lume să vadă sarcinile luptei împotriva imperialismului, pentru independență națională, pace, democrație, socialism și comunism.Divergențele dintre unele partide într-o problemă sau alta nu au rădăcini adînci în orînduirca socială a țărilor socialiste. Dacă în condițiile capitalismului contradicțiile au o bază obiectivă și de aceea poartă un caracter antagonist, divergențele dintre partidele comuniste au în primul rînd un caracter subiectiv. Deci există toate temeiurile pentru ca a- ceste divergențe să fie lichidate cu succes. Trebuie să se țină seama de obiectivele și interesele supreme ale mișcării comuniste internaționale și să se caute căi de apropiere, căi ale colaborării și unității. Cauza coeziunii internaționaliste a mișcării comuniste va fi asigurată dacă nu se va mai stărui asupra pozițiilor proprii deosebite, dacă marxism-leninismul va fi călăuza, dacă se va ține seama de interesele supreme, comune pentru întreaga mișcare, dacă se va găsi „forța fizică a rațiunii“ pentru a merge în pas cu întreaga mișcare.In interesul coeziunii și unității rîndurilor mișcării comuniste internaționale, Consfătuirea din 1960 a stabilit principiile relațiilor reciproce dintre partide după care ele sînt chemate să se călăuzească în activitatea lor Aceste principii au două părți interdependente : examinarea tuturor problemelor pe baza egalității în drepturi, pe calea întîlniri- lor; totodată s-a subliniat că „apărarea hotărîtă a unității mișcării comuniste internaționale pe baza principiilor marxism-leninismului, internaționalismului proletar, neadmite- rea oricăror acțiuni care ar putea submina această unitate, reprezintă condiția obligatorie a .victoriei în

lupta pentru independență națională, democrație și pace, pentru rezolvarea cu succes a sarcinilor revoluției socialiste ale construcției socialismului și comunismului". Nu este îngăduit ca aceste legi ale mișcării noastre, strîns legate între ele, să fie rupte una de cealaltă. Nu trebuie admisă activitatea scizionistă în rîndurile mișcării comuniste internaționale. Disprețuirea acestei cerințe echivalează cu subminarea bazelor unității frățești a partidelor comuniste, cu un atentat la însuși principiul internaționalismului proletar. Aceasta poate duce mai întîi' la apariția curentului „minorității“ iar apoi la apariția primejdiei scindării mișcării comuniste internaționale spre bucuria dușmanului comun — imperialismul internațional.Linia P.C.U.S. stabilită de Congresele al XX-lea și al XXII-lea este linia îndreptată spre coeziunea tuturor forțelor socialismului, spre întărirea unității dintre toate partidele frățești, spre coeziunea tuturor forțelor frontului antiimperialist. Această linie stă și la baza poziției noastre în ce privește dezvoltarea relațiilor cu Iugoslavia socialistă. Măsurile adoptate în ultimul timp de comuniștii iugoslavi și de conducătorii lor în politica internă și externă au înlăturat multe din ceea ce era greșit și dăuna cauzei construirii socialismului în Iugoslavia. Comuniștii iugoslavi au făcut pași spre apropierea și unitatea cu întreaga mișcare comunistă mondială. Cel care afirmă că în Iugoslavia a fost „rein- staurat capitalismul“, că acolo „noile elemente burgheze" au ocupat o situație preponderentă spun cu bună știință un neadevăr, nu vor să analizeze faptele și fenomenele, și le înlocuiesc cu născociri, încearcă să scoată din rîndurile luptătorilor pentru socialism poporul unei țări întregi. P.C.U.S. afirmă deschis că intr-o serie de probleme ideologice între el și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia există încă divergențe. Dar- apropierea Iugoslaviei de țara cate, construiește comunismul, p,oate fără îndoială să ajute la lichidarea mai grabnică a divergențelor existente într-o serie de probleme ideologice, Corespunde oare intereselor mișcării comuniste-consolidarea forțelor socialismului ? Fără îndoială că da. P.C.U.S. năzuiește tocmai spre unitate și nu spre separarea țărilor socialismului, a tuturor partidelor comuniste.în mișcarea comunistă nu există partide „sus-puse“ și partide „subordonate“. Partidele comuniste sînt

partide frățești. Ele au aceeași ideologie — marxism-leninismul, ele au același țel — lupta împotriva imperialismului, pentru triumful comunismului. Toate partidele comuniste sînt egale și de sine stătătoare, toate poartă răspunderea pentru soarta mișcării comuniste, pentru succesele și insuccesele ei. Aceste principii au fost formulate pentru prima dată de partidul nostru. P.C.U.S., din propria sa inițiativă, a prezentat propunerea ca în Declarație și în alte documente ale mișcării comuniste să nu se introducă formularea că Uniunea Sovietică se află în fruntea lagărului socialist, iar P.C.U.S. — în fruntea mișcării comuniste. Și acesta este un indiciu cît de scrupulos respectă P.C.U.S. principiile egalității în drepturi și ale solidarității partidelor frățești, cît de credincios pînă la capăt este principiilor internaționalismului proletar. Fidelitatea față de internaționalismul proletar a intrat în sîngele partidului nostru și popoarele din toate țările se conving de aceasta zi de zi prin numeroase exemple.Partidul Iui Lenin, primul partid care a croit drum spre socialism, primul partid care asaltează culmile comunismului, care acordă un ajutor multilateral frățesc constructorilor socialismului din alte țări, luptătorilor mișcării de eliberare națională, care întărește neobosit mișcarea co- 
t munistă, care a ridicat sus steagul luptei pentru pace, pentru salvarea omenirii de grozăviile unui război termonuclear — prin toate aceste acțiuni cît și prin altele îndeplinește cu cinste datoria sa internaționalistă. Iar cel care. în pofida faptelor, încearcă să defăimeze spiritul internaționalist al P.C.U.S., măreața sa contribuție la mișcarea mondială de eliberare, dăunează luptei de eliberare a tuturor popoarelor.Partidele comuniste au o metodă încercată de rezolvare a problemelor litigioase prin discutarea lor în colectiv. Partidul nostru ,s-a pronunțat întotdeauna pentru această metodă. P.C.U.S. este ferm convins că discutarea în colectiv a celor mai importante probleme ale dezvoltării mondiale contemporane dă posibilitatea să se asigure coeziunea mișcării comuniste internaționale.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice va lupta și pe viitor neobosit pentru unitatea măreței comunități socialiste a popoarelor, împotriva oricăror acțiuni scizioniste, în numele întăririi unității mișcării comuniste internaționale pe baza mărețelor principii ale marxism-leninismului.

A început construirea celei de-a șasea 
hidrocentrale de pe Nipru

La Kanev (Ucraina) automatizată și teleme- 
a început construirea canizată. In regiunea 
celei de-a 6-a hidro- Kanev se va întinde 
centrale de pe Nipru un bazin de acumu- 
— anunță agenția lore lung de 130 km, 
TASS. Conducerea cen
tralei electrice — care
va avea o putere de
420 000 kW — va ii

avrnd o capacitate de 
3,3 miliarde mc.

La terminarea con
struirii ‘ celor șase hi

drocentrale de pe Ni
pru se va deschide o 
cale navigabilă de la 
Marea Neagră pînă la 
gurile Pripeat-ului — 
capătul magistralei 
care va lega Marea 
Baltică de Marea Nea
gră.

Linie automată de producție in flux 
a rulmenților

Recent, la iabrica de 
rulmenți „Josel Orlopp" 
din BerJin-Lichtenberg 
a intrat în funcțiune 
prima linie automată 
experimentală de pro
ducție în flux din R. D. 
Germană pentru pro
ducția de rulmenți.

Linia este formată

★

Jn partea de ’ nord 
a orașului industrial 
Dresda a intrat în 
funcțiune la 1 ianuarie 
1963 noua întreprin-

din 50 de mașini, lega
te între ele prin 61 de 
elemente înlănțuite și 
pr intr-un sistem de 
transport lung de apro
ximativ 600 metri. Un 
număr de 21 bunchere 
mecanice nivelează di
ferențele din ritmul de 
lucru al fiecărei ma-

★

dere a industriei de 
energie electrică ,,Otto 
Buchwitz - Starkstrom
anlagenbau". Noua în
treprindere se va o-

șini. Cele mai multe 
din mașinile care for
mează linia au fost 
construite în R. D. Ger
mană. Unele dintre ele, 
ca de pildă un tip de 
mașină pentru șlefuitul 
canalelor, a lost con
struită aici pentru pri
ma dată.

★

cupa, printre altele, de 
montarea și construi
rea de stații de trans
formatoare cu o putere 
de 220 000 și 380 000 V.

Fabrică modernă de sticlă
La Oroshaza, în estul M.T.I. Fabrica va în- sfîrșitul anului 1964, 

^construcțhe^cea^^ai dările de construe-
moderna fabrică de sti- octombrie a ana- fie vor ii terminate în
clă a țării — anunță hii curent, iar spre întregime.

420 canale de irigație intr-un an
După cum anunță A- construite 420 de ca- a permis sporirea su-

genția Vietnameză de nale de irigație, Darea praiețelor de teren
Informații, în cursul în exploatare a noilor irigat cu încă 185 000
anului 1962 au fost sisteme de irigație de hectare.

Noi instalații la rafinăria de petrol de la Jedlicze, în R. P. Polonă.

♦

%25e2%2596%25a0oent.ru


Nr. 5768

De la Comisia electorală centrala

Pag. 5

TELEGRAMEMNTOATÀ ȚARI
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IN- 
Co-

IN CASE NOI. Oameni ai muncii din întreprinderile D.R.E.F.-ului, Fabrica de medicamente „Terapia“, Uzina „Carbochim“, C.F.R. și din alte instituții din orașul Cluj au primit recent 221 de noi apartamente în■ blocurile terminate de curînd în Piața Abator și cartierul G-rigorescu. Anul trecut au fost date în folosință■ oamenilor muncii din oraș circa de apartamente.
CURS DE PREGĂTIRE A 

STRUCTORILOR ARTISTICI,
mitetul de cultură și artă al regiunii 
Ploiești și casa regională a creației 
populare au organizat la Sinaia un 
curs de perfecționare pentru instruc
torii artistici ai așezămintelor cultu
rale de la orașe și sate. Timp de 7 
zile peste 200 de instructori primesc 
lecții de muzică, coregrafie și teatru 
predate de metodiști ai casei cen
trale de creație și ai casei regionale 
a creației populare.CONSTRUCȚII SOCIAL-CULTURA- LE. La Enisala, Pecineaga, Cobadin, Sarichioi și în alte comune din regiunea Dobrogea au fost date în folosința anul trecut localuri noi de școală, iar în cadrul școlilor existente au fost construite încă 35 săli de clasă. în regiune se construiesc peste 60 de cămine culturale, dintre care 15 au și fost date în folosință la Bărăganu, Lanurile, Topalu, Mircea Vodă și în alte localități.

EXPOZIȚIE DE ACVARII. în localul 
Muzeului regional al Banatului s-a des
chis o interesantă expoziție de acvarii. 
Sînt expuse un număr mare de acvarii, 
cu numeroase specii de pești, care 
populează apele țării, precum și o se
rie de peșii exotici. Expoziția 
ră de apreciere din parisa 
ni lor.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
TĂȚII DE DESERVIRE. în cadrul Uniunii 
cooperativelor meșteșugărești din re
giunea și orașul București au fost în
ființate anul trecut 123 de noi unități 
— de reparat încălțăminte și confecții, 
reparații și comenzi de mobilă, foto, 
coafură, frizerie etc. De asemenea, au 
fost reuiilate și înzestrate cu mobilier 
și utilaje noi alte 427 de unități, invas- 
tindu-se în acest scop peste 12 000 000 
lei.

se bucu- 
iimișore-

ACTIVI

Noi aparate electrocasnicoIndustria noastră electrotehnică a început să producă noi aparate electrice de uz casnic. Unul din ele, de mare utilitate în fiecare gospodărie, este noul aspirator de praf fabricat la „Electromotor“-Timișoâra ; el are 17 diferite piese — perii de mai multe mărimi și tipuri, pulverizatoare pentru lichide și prafuri, un dispozitiv pentru uscat părul.Noutăți oferă și întreprinderea „Electro-Mureș” din Tîrgu-Mureș.Fierul electric de călcat rufe, denumit „Elegant", se remarcă prin- tr-un sistem de ventilație cu aer, cëéa‘ce îi dă, în permanență, o temperatură constantă.Plita electrică cu placă de fontă și pereți emailați, care se va găsi în curînd în magazine, are avantajul că la ea se poate regla temperatura după voie. S-au mai produs două tipuri de radiatoare electrice : unul prevăzut cu o oglindă hiperbolică, care reflectă căldura în cameră, și altul care, în afară de rezistența electrică, are șl un tub pentru raze infra- roșii.
Oonoert© la sat©

BACĂU (coresp. „Saînteli"). — Co
lectivul Filarmonicii de stat din Ba
cău șl-a propus ca In anul 1963 și mai 
ales acum In perioada de iarnă sä 
prezinte un număr mal mare de con
certe în satele regiunii decît în anii 
trecufl. '

In cele cîteva zile care s-au scurs 
de la Începutul anului, orchestra sim
fonică a filarmonicii a și prezentat 
concerte în satele Cățălești, Șerbești, 
Horgeștl. Programul a cuprins lucrări 
inspirate din folclorul romînesc și al 
altor popoare. Concertele au fost di
rijate de Igor Ciornei.

In zilele următoare orchestra filar
monicii va mai susține concerte în 
alte 6 sate.Organizarea teritoriului în sprijinul sporirii producției agricole

(Urmare din pag. I-a)putut obține un plus de 6 000 tone porumb.■Un alt exemplu. în jurul comunei Bertești, unde sînt terenuri sărăturoase, specialiștii centrului experimental al Institutului central de ) cercetări agricole au reușit să obțină pe unele parcele pînă la 7 000 kg prez la hectar.în întreaga noastră activitate pentru organizarea teritoriului în gospodăriile colective am fost îndrumați și sprijiniți de comitetul raional de partid și comitetul executiv al sfatului popular raional. Planurile întocmite au fost minuțios discutate și completate încă înainte ca noi să trecem la aplicarea lor.Organizarea teritoriului permite o : ■justă amplasare a centrelor gospodărești și este primul element din lucrările de proiectare care exercită , 
o influență importantă asupra amplasării culturilor agricole și a construcțiilor, organizării procesului de ■ producție, trasării drumurilor de exploatare etc. Multe gospodării colective cum sînt cele din Movila Mi- resii, Lacu Sărat, însurăței au făcut construcții zootehnice în imediata a- propiere a satului pe terenuri slab productive, cîștigînd astfel însemnate suprafețe de pămînt arabil.Sînt gospodării colective care în urma unificării și-au întocmit schițe de amplasare a construcțiilor pe terenuri care înainte nu erau folosite de nici una din ele. Trebuie spus însă că în raion există și gospodării colective — cele din comunele Bal- dovinești, Osmanu, Silistraru — care

în ziua de 7 ianuarie, Comisia e- lectorală centrală pentru alegerea unui deputat în Marea Adunare Națională s-a întrunit în ședință de lucru, sub președinția tovarășului A- thanase Joja.Comisia Electorală Centrală a luat măsuri conform dispozițiilor Legii
Comisiei de colaborare tehnioo-știânțifîcâ 

între 0. P.între 28 decembrie 1962 și 5 ianuarie 1963 a avut loc la București prima sesiune a Comisiei de colaborare tehnico-științifică între Republica Populară Romînă și Republica Populară Mongolă.La sesiune a fost adoptat statutul comisiei și s-au discutat sarcinile concrete privind desfășurarea activității de colaborare tehnico-științifică dintre cele două țări, în ceea ce privește schimbul de documentații și specialiști în diferite domenii ale economiei.Protocolul încheiat a fost semnat

DESCOPERIREA UNEI NOI
COMETE
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Diana Cleverley, care încercase, fără 
succes însă, traversarea Canalului Mî- 
necii înot, a reușit să traverseze lacul 
lung de 34 km în 9 ore și 57 de minu
te. Un avion de observație ?l o barcă 
cu motor, la bordul căreia se găseau 
vînători de crocodili, au însoții-o 
înotătoare în timpul traversării.

Aparate modeme în sprijinul ceasornicarilor : reglos copul electronic, 
care, stabilește în cîteva secunde diferențele în mersul ceasurilor. Iatâ-I 
în funcțiune. Ia unitatea din Calea Victoriei nr. 25 a cooperativei „Artă 
șl precizie". (Foto : M. Cioc)

și în anul 1962 o 
Unul din obiecti- 

fost explorarea 
Craiului, în vede-

Noi descopeririCercetătorii secției din Cluj a Institutului de speologie „Emil Racovi- ță* au desfășurat bogată activitate, vele urmărite a munților Pădurea rea descoperirii de noi peșteri. Efortul speologilor a fost încununat de succes. într-o splendidă regiune, cu văi înguste, străbătute de ape care se pierd printre stînci, speologii au găsit 30 de peșteri. în același masiv muntos s-a urmărit studiul complet al peșterii Vîntului, din marele cot al Crișului Repede de la Șuncuiuș. în această peșteră — a doua ca lungime din țara noastră — ei au descoperit mai multe viețuitoare încă necunoscute la noi.în colaborare cu cercetătorii filialei din Cluj a Institutului de fizică atomică s-a întreprins stucdul ghe- 

au făcut risipă de terenuri construind pe suprafețe mari, fertile, grajduri, saivane și alte clădiri. Vom urmări ca aici noile construcții să fie amplasate în spațiile libere dintre cele existente.în raionul Brăila sînt încă destule posibilități pentru mărirea producției prin darea în folosință a suprafețelor de terenuri slab productive și neproductive, sărăturoase și a nisipurilor zburătoare, a celor ocupate cu diferite construcții vechi nefolosite. Pentru aceasta consiliul agricol raional, pe baza experienței acumulate în organizarea teritoriului, a trecut încă de pe acum la inventarierea acestor terenuri. Specialiștii consiliului agricol analizează stadiul de consolidare a tuturor terenurilor nisipoase, precum și gradul de sără- turare a terenurilor din comunele Mă.îcănești, Gulianca, Movila Mire- sii și Scorțaru Vechi. Pe aceste terenuri se vor executa lucrări de drenaj în vederea coborîrii nivelului a- pelor freatice și spălarea exceselor de săruri, aplicîndu-se amendamente cu var sau fosfogips, îngrășăminte organice.Acum, cînd în gospodăriile colective au loc adunări, generale de dare de seamă și de discutare q planului de producție pe anul 1963, Consiliul agricol raional îndrumă pe colectiviști să stabilească măsuri concrete pentru folosirea tuturor resurselor de creștere a suprafețelor arabile, pentru ridicarea fertilității solului și aplicarea metodelor' agrotehnice înaintate în scopul creșterii producției agricole. 

nr. 9/1952 pentru alegerea deputați- lor în Marea Adunare Națională, în legătură cu alegerea unui deputat în Marea Adunare Națională, în locul rămas vacant în circumscripția electorală Hațeg, regiunea Hunedoara.
i și R. P. Mongolădin partea romînă de Cioroiu Rădu- canu, adjunct al ministrului industriei petrolului și chimiei, și din partea mongolă de B. Gombosuren, vicepreședinte al Comisiei de Stat pentru construcții și economie de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Mongole.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească și de înțelegere reciprocă.Delegația mongolă a vizitat eu a- cest prilej întreprinderi industriale, șantiere de construcții și instituții culturale din țara noastră.(Agerpres)

ale speologilor
țarului de la Scărișoara. După cum 
au dovedit cercetările de pînă acum, 
uriașul bloc de gheață a început să 
se depună în straturi încă de acum 
3 000 de ani. Cercetarea componenței 
fzotopice a acestor straturi va putea 
dezvălui variațiile climatice care au 
avut loc în această parte a țării în
tr-un răstimp de trei milenii, date 
de o mare importanță științifică.

(Agerpres)

Confinuîndu-și turneul în Sudan

de

se

KHARTUM (de la trimisul nostru). — 
Duminică, în nocturnă, tinerii noștri 
fotbaliști au susținut un nou meci, ter- 
minînd și de- data aceasta victorioși.

Scor final 1—0. Adversarii — echipa 
F. C. Hillal, fostă trei ani la rînd cam
pioană, actualmente pe locul 3 în cam
pionatul sudanez — au opus o dîrză 
rezistență. Portarul sudanez Sabit a apă
rat excepțional, salvîndu-și echipa 
la o înfrîngere categorică.

Antrenorul bulgar Koțev, care 
ocupă de pregătirea echipei Hillal, a 
aliniat o formație puternică, cu cei mai 
buni jucători. Echipa noastră n-a cedat 
însă în fața vitezei și tehnicii adversa
rilor. A jucat atent, cu pase precise și 
combinații derutante. Toată repriza l-a, 
tinerii fotbaliști romîni domină catego
ric. Publicul (cifrat la peste 30 000 de 
spectatori) e satisfăcut de aspectul fru
mos al meciului și aplaudă în repetate 
(înduri. Șuturile lui Raksi, Pavlovici, So
rin Avram îl pun la grea încercare pe 
portarul gazdelor, care este nevoit să-și 
salveze poarta trimifînd mingea în cor
ner. în prima jumătate de oră benefi
ciem astfel de 5—6 cornere, rămase 
fără rezultat. La jucătorii noștri se re
marcă oarecare nesiguranță în finaliza
rea acjiunilor ofensive. Sorin Avram, de

Aseară, la Sofia, echipa de hochei pe 
gheață (tineret) a R. P. Romine a învins 
cu scorul de 6—5 (2—2, 4—2, 0—1) echi
pa R. P. Bulgaria.

Echipa de hochei pe gheață Vorwärts 
Berlin (R. D. Germană) susține un turneu 
în țara noastră. Astă-seară de la ora 
18,30, pe patinoarul artificial „23 Au
gust’’, oaspeții vor juca în compania e- 
chipei bucureștene Steaua.

Miercuri, de la aceeași oră, Vorwärts 
va întîlni echipa reprezentativă a orașu
lui București, care se pregătește pentru 
un turneu în Austria și Italia.

Aseară, într-un meci restanță din cam
pionatul feminin de volei, Dinamo Bucu
rești a învins Știința Cluj cu scorul de 
3—Q,

Succese ale forțelor democratice in alegerile 
pentru consiliile municipale din GreciaATENA 7 (Agerpres). — Forțele democratice din Grecia au obținut o mare victorie împotriva candidaților partidului guvernamental — Uniunea națională radicală — la alegerile pentru conducătorii consiliilor municipale, care s-au desfășurat la 6 ianuarie în întreaga țară.Candidații opoziției au fost aleși președinți ai consiliilor municipale din Atena, Pireu, Salonic și alte o- rașe mari din Grecia. Reprezentan-
Chemarea președintelui Partidului 

Popular din Okinawa
TOKIO 7 (Agerpres).— „Compa- 

trioți, să ne unim și mai puternic 
eforturile în lupta pentru eliberarea 
insulelor japoneze Okinawa de sub 
dominația americană, să extindem 
mișcarea pentru lichidarea bazelor 
americane de pe pămîntul japonez 
și retragerea trupelor S.U.A. dincolo 
de frontierele țării noaatre“, această chemare este cuprinsă în scrisoarea

Agenția Reuter anunță că Observatorul astronomic din Tokio a confirmat descoperirea unei noi comete în constelația Hydra.Știrea despre descoperirea acestei comete, care a fost observată pentru prima oară la 3 ianuarie de un astronom amator, a fost adusă la cunoștință Biroului central de astronomie de la Copenhaga.
AGENȚII F.B.I. LA MARE PREȚZiarul american „Wall Streeî Journal' arată că „tot mai multe firme descoperă la foștii agenți F.B.I. calități de administratori".In ultimul timp, scrie ziarul, corporațiile angajează în mod voit a- genți de poliție. La New York a fost creat chiar și un birou de angajări în acest scop. Corporațiile își pot procura aici agenți cu amănuntul sau cu ridicata. „Ford", de exemplu, a angajat de pe acum 37 de asemenea agenți. Iar societatea „North American Aviation" — 60 de agenți.
TRAFICANȚI DE STUPEFIANTEReferindu-se la relatările ziarului „Al Ayam”, agenția France Presse a- nunță că forțele polițienești din Siria au.rqținut.o importantă cantitate de heroină, aparținînd unei bande internaționale de contrabandiști care făceau trafic de stupefiante între Siria și Germania occidentală. Contrabandiștii, după cum menționează agenția, transportau „marfa” lor în interiorul camerelor de la roțile unor automobile special fabricate în a- cest scop.

TRAVERSAREA LACULUI NYASSÄ

DupS cum relatează ziarul „Libera
tion", o tnvăfătoare de origină neo
zeelandeză, Diana Cleverley, a reușit 
prima traversare înot a lacului african 
Nyassa, în ciuda crocodililor șl a hipo
potamilor.

din nou victorioși
pildă, a ratat o mare ocazie, deși se 
afla la cîțiva metri în fața porții lui 
Sabif.

Unicul punct a-l meciului este înscris 
In minutul 34 de Nunweiller IV, La un 
corner de pe partea dreaptă, bine exe
cutat de Crișan, Nunweiller reia mingea 
cu capul, trimițînd-o în plasă.

După pauză, gazdele atacă mai decis. 
Un joc frumos, cu pătrunderi și 
șuturi la poartă fac mai ales Ehladi 
și Nukedi. Apărarea noastră nu 
poate fi însă depășită. Se remar
că Urziceanu (care intervine spec
taculos la șuturile puternice ale lui Se- 
dis și Kamal), Petescu și Nunweiller — 
afanji, bine plasați. în ultimele 15 mi
nute de jcc, echipa romînă revine , pu
ternic în atac, obîigîndu-i pe adversari 
să se apere cu aproape întreaga for
mație.

Echipa noastră a aliniat următorii ju
cători ; Urziceanu — Pali, Petescu, Hăl- 
măgean — Nunweiller IV, Neșu — Pav_ 
lovici (Igna), Crișan (Popescu), Voinea, 
Raksi, Sorin Avram.

Marți seara, fotbaliștii noștri vor juca 
fot la Khartum, cu campioana Sudanu
lui (Merich).

C. MANTU

r î n d u î? î
In stațiunea de sporturi de iarnă de la 

Kavgolovo au început întrecerile tradițio
nalului concurs internațional de sărituri 
cu schiurile de la trambulină, la care 
participă sportivi din R.D. Germană, Fin
landa, Norvegia, Suedia, R.P. Ungară și 
U.R.S.S. Cel mai bun rezultat a fost înre
gistrat de Nicolai Kamenski (U.R.S.S.) cu 
226,35 puncte (70 și 70,5 m).

Campionatul unional de hochei pe 
gheață a programat alte două meciuri 
preliminarii : Lokomotiv Moscova a ter
minat la egalitate (1—1) cu Electrostal, 
iar Torpedo Gorki, deși a jucat în depla
sare, a învins cu 5—4 pe Aripile Sovie- 
telor-Moscova. Turneul final, cu partici
parea celor mai bune 10 echipe ale țării, 
ya începe la 16 ianuarie. 

ții partidului Uniunea democrată de stingă (E.D.A.) au fost aleși vicepreședinți ai consiliilor municipale din Atena, Pireu, Salonic. Candidatul a- celuiași partid a fost ales președinte al consiliului municipal din Heraklion (Creta). Candidații E.D.A. fost aleși în organele de ale consiliilor municipale rașele amintite cît. și în din Grecia.
au conducere atît în o- alte orașe

adresată de Anul Nou poporului japonez de Senaga Kamedzir, președintele Partidului Popular din Okinawa, publicată în ziarul „Akahata“.Senaga Kamedzir scrie despre lupta populației din Okinawa pentru realipirea acestor insule la Japonia, pentru restabilirea libertăților democratice încălcate de autoritățile militare americane, despre urmările nefaste ale ocupației americane.

Sub titlul „Puneți capăt valului 
de publicații obscene", ziarul londo- 
nez „Daily Herald" publică un articol 
în care arată că revistele și cărțile 
cu desene și scrieri obscene, care au 
invadat Anglia venind din Statele 
Unite, provoacă indignarea justifi
cată a opiniei publice.

Zilele trecute, relatează ziarul, „doi 
cetățeni englezi au intrat în sediul 
Ambasadei S.U.A. din Londra, au 
aruncat pe biroul unui funcționar un 
teanc de reviste americane obscene 
și i-au spus : „Acestea corup tinere
tul. Păstrați-le la voi, dincolo de

Siqueiros să fie pus înJoe Nordmann, secretarul general al Asociației Internaționale a Juriștilor Democrați, a întreprins recent o călătorie în Mexic pentru a transmite marelui pictor mexican David Alfaro Siqueiros un album cu desene realizate de artiștii care au participat la expoziția „Omagiu lui Siqueiros". (După cum se știe, David Alfaro Siqueiros se închisoare, fără nat).J. Nordmann francez „L’Humanité“, intre altele :„La Mexico e așteptată hotărtrea Tribunalului a compărut Sînt puține doptate cu Prelungirea care, în mod normal, ar fi trebuit să fie achitat, este izbitoare. Porte Petit, președintele Camerei a VlII-a a Tribunalului Suprem și profesor la Facultatea de drept din Mexico, a declarat că îi este greu să împace învățătura pe care o predă studenților săi cu asprimea acuzării. Rectorul Mario de la Cueva a declarat

ailă de trei ani in a fi fost condam-a declarat ziarului
Suprem, în fața căruia la 31 iulie exemple de o asemeneadetențiunii

Siqueiros, hotărîri a- întîrziere. unui om

că n-ar putea să le mai spună
T1EAT1R1E • ©5 ta @ m a • ‘Televiziune

1) : Sfînta Ioana — (orele 
muncitoresc C.F.R.-Glu- 

bun, dar... cu lipsuri —

TEATRE : Sala Palatului R. P. Romi
ne : Spectacol extraordinar dat de An
samblul „Rapsodia Roniînă" — (orele 20). 
Teatrul de Operă și Balet ai R. P. Ro
mine : Rusalka — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Mam-zelle Nitouchc
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : Orfeu în 
infern — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Mașina de scris — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Frații 
Karamazov — (orele 19,30). (Sala Studio) ; 
Patru sub un acoperiș — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza llulandra“ (bd. Schi
tu Măgureanu
19,30).  Teatrul 
Iești . Băiat 
(orele 19.30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : De Pretore Vin
cenzo — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Salut voios — (orele 17) ; O felie <le lună
— (orele 20). Teatrul Evreiesc de stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy); 
Tănase șl Revista — (orele 20). (Sala Vic
toriei) : Ocolul pămîntului în 30 de me
lodii — (orele 20). O.S.T.A. (Sala Dalles) : 
Alo ! aici c Stroe ! — (orele 20,30). An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Visuri îndrăznețe — (orele 20). Circul de 
stat : Valea trandafirilor — prezentat de 
Ansamblul Circului din R. P. Bulgaria
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vizita tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gli. Mau
rer în India și Birmania -- Vizita solilor 
poporului romîn în Indonezia : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21), Alex. Popov (rulea
ză în continuare de la orele 9,30 pînă la 
orele 20,30 — și filmul Telegrame). Po
vestea anilor înflăcărați — film pentru 
ecran panoramic ; Patria (11; 15; 18; 21). 
Soțul soției sale : Republica (10,15; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Elena Pavel (9,15; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,30), 1 Mal (10; 12; 
15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Dă-i înainte fără grijă rulează 
la cinematografele Magheru (10,30; 12,30; 
15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Libertății (10; 12; 14; 16,30;

Val de arestări în PeruLIMA 7 (Agerpres).— După decretul juntei militare din Peru cu privire la instituirea stării de asediu în țară, care a intrat în vigoare la 5 ianuarie, agenția Renter anunță că 
numai în decursul ultimelor două 
zile au fost arestați peste 300 de oa
meni. Majoritatea arestărilor au fost 
făcute în rîndurile membrilor orga
nizațiilor progresiste din această 
țară. Totodată, agenția Reuter a-

O nouă încercare a Angliei de a intra 
în Piața comunăLONDRA 7 (Agerpres). — „Guvernul britanic face o nouă încercare de a-și asigura intrarea în Piața comună” — scrie corespondentul din Londra al agenției Associated Press. La 6 ianuarie a avut loc o ultimă consfătuire extraordinară între premierul Macmillan și Eduard Heath, conducătorul delegației engleze care negociază aderarea Angliei la Piața comună, pentru stabilirea strategiei în conferințele următoare. După cum se știe, la 7 și 8 ianuarie au loc

Atlantic. Standurile de cărți sînt 
inundate cu aceste reviste murdare. 
Numeroși părinți sînt foarte îngrijo
rați de faptul că copiii lor le pot 
cumpăra fără restricții".

După ce funcționarul a examinat 
revistele, el a spus că „sînt mult 
mai rele decît tot ceea ce știau ofi
cialitățile de la ambasada americană 
că vine din Statele Unite. Ele, a spus 
funcționarul, nu constituie o carte de 
vizită bună pentru americani".

UNUL DIN 400

Ziarele libaneze au publicai, 
prima pagină, un „necrolog" despre 
un... arbore.

Este vorba de unul din vestiții 
Cedri din Liban, care a „murit" de 
o boală necunoscută. Pierderea unu
ia din acești falnici arbori seculari 
este considerată de către oficiul de 
turism libanez drept o adevărată, ca
tastrofă. In prezent, în această țară 
nu mai există decît 400 de cedri din 
mulțimea celor ce în antichitate a- 
copereau munții Libanului.

etudenților săi că justiția este respectată în Mexic, dacă Siqueiros va fi condamnat.Cele mai Mexia, cum Universal“, ca“ etc., au 
importante ziare din sînt „Excelsior“, „El „Novedades“, „Poliii- semnalat expoziția ăe

RĂSFOI PRESA STRÂSNĂ

această dovadă defost urmărit în baza din codul penal mein seA- în
de pe

la Paris și albumul trimis lui Siqueiros. Trebui® să epun, de asemenea, că Siqueiros a fost profund emoționat de prietenie.Siqueiros a articolului 145 xican, care permite aruncarea închisoare a oricărei persoane ce opune politicii guvernamentale, ceasta înseamnă transpunerea,Mexic, a nwcaithysmului. Siqueiros este acuzat, îndeosebi, de influența intelectuală pe care o exercită, temele sociale și revoluționare care le tratează în pictură.Mulți francezi se miră aflând atunci oină a fost arestat, Siqueirosca,

18,30; 20,30). Căzută din lună — cinema
scop : V. Alecsandri (15,30; 18; 20,30), Fla
căra (10; 18,15; 20,30), Fioreasca (15,30; 18;
20.30) . Omul de lingă tino : București
(9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), Infră. 
țirea între popoare (11,30; 15,30; 17,45; 20), 
Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 18,45; 21). Piti
cul vrăjitor și Punguța cu doi bani : Ti
neretului (orele 10 și orele 12). Nu e loc 
pentru animale sălbatice și Un curs pen
tru bărbați : Tineretului (orele 14 și o- 
relc 16). Profesiunea doamnei Warren : 
Tineretului (orele 10 și orele 20.30). Ti
nerii — cinemascop ; Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21.15), Arta (11; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Mirajul : Lumina (0; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Alex. Sahia (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30), 23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21). Alibiul nu ajunge : Centrai (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 13,30; 20,30). Program
spécial pentru copii : 13 Septembrie (10;
11.30) . Marile familii : 13 Septembrie
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Intrigă și iubire 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(15,30; 18; 20,30). Crimă fără pedeapsă : 
Cultural (16; 18,15; 2015). Președintele — 
centru Înaintaș:-8 Martie (15,30; 18;
20.30) , Donca Simo (16; 18,15; 20,30). Ma
gistratul : Grivița (10,30; 15; 17; 19; 21), Mo. 
șilor (16; 18; 20). Ultima bătălie rulează la 
cinematografele C-tin David (15.30; 18;
20.30) și 8 Mai (15,30; 18; 20.15). Pedro 
pleacă în Sierra.: V. Roaită (10.1.5; 12,15; 
14,15; 16,15; 18.15; 20,30), 16 Februarie (16; 
18; 20), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Po
vestiri vesele : Unirea (16; 18; 20), G. 
Bacovia (15,30; 18; 20 15). Tintin și misterul 
„Lînei de aur“ rulează la cinematograful 
T. Vladlmirescu (11 ; 15; 17; 19; 20,45). 
comedia era rege — Vîrsta de aur 
mediei : Munca (15; 18; 21). Pirații 
lui — cinemascop : Popular (16;
20.30) . Miracolul lupilor — cinemascop : 
rulează la cinematograful M. Eminescu 
(14; 16,30; 19; 21,30). Permisie pe țărm 
rulează Ia cinematograful Ilie Pintilie 
(16; 18; 20). Regăsirea : Luceafărul (15; 17; 
19; 21), Drumul Serii (16; 18,15; 20,30). 
Vîrsta dragostei rulează la cinematogra
ful Olga Banele (15; 17; 19; 20,45). Fanto
mele din Spessart : 30 Decembrie (11,30; 
15; 17; 19; 21). Cînd copacii erau mari : 
B. Delavrancea (16; 18; 20). 

Cînd 
a co- 
aeru- 
18,15;

nunță că s-au înregistrat numeroaX 
sê ciocniri între forțele polițienești 
care efectuau razia și muncitori. Numărul morților și răniților nu 3 fost însă dezvăluit.Agenția citată anunță că cei 80Gț de arestați au fost imediat îmbarc câți în dubele poliției și trimiși sub escortă în capitala țării, Lima, undai vor fi întemnițați.

în capitala Angliei tratative în acea- stă problemă între Heath și ministrul de externe vest-german Schröder. ,,Heath încearcă să-l convingă pe Schröder să facă uz de influența sa pe lîngă ministrul de externe francez, Couve de Murville, pentru a obține o atitudine mai conciliantă din partea Franței față de eforturile britanice de a se alătura Pieței comune”, scrie corespondentul. în a- cest sens, tratativele de la Londra sînt importante pentru guvernul englez, mai ales că s-a anunțat că Schröder îl va însoți pe Adenauer în vizita pe care cancelarul vest- german o va face la Paris spre sfîr- șitul lunii ianuarie. In afară de aceasta, la Londra s-a anunțat, că ministrul agriculturii al Angliei, Soames, pleacă la Bruxelles pentru tratative cu membrii așa-numitului comitet de anchetă constituit pentru a studia ieșirea din impasul ia care au ajuns tratativele între Anglia și Piața comună în problemele agri-«Piața comună în problemele cole.
*

LONDRA. A.F.P. anunță că la 1 ianuarie a sosit la Londra, pé calea aerului, Gerhard Schröder, ministrul afacerilor externe al R. F. Germane.Lu.ind cuvîntul pe aeroportul dirt Londra, Schröder a declarat că îrt timpul întrevederilor cu miniștrii englezi va fi discutată mai ales pro-« blema aderării Angliei la Piața comună. El a spus că speră de aseme-> nea, să aibă „un sincer schimb de păreri“ asupra altor probleme im-< portante. Răspunzînd la întrebarea privind atitudinea Germaniei occi-< dentale față de acordul anglo-ame-i rican stabilit în timpul tratativelor din insulele Bahamas, Schröder ai subliniat că Germania occidentală se pronunță pentru crearea „forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O.‘< șl pentru „egalitatea în drepturi“ d tuturor țărilor membre ale N.A.T.Oj 

executa o comandă oficială la cas-« telul Chapultepec, în legătură cu O temă revoluționară. Este vorba de evocarea celei de-a 40-a aniversări a revoluției mexicane.Influența economică și politică a S.U.A. asupra Mexicului este pre* ponderentă. Lovind în Siqueiros, conducător al partidului comunist, leacțiunea Încearcă să intimideze poporul mexican însetat de libertate, Siqueiros nu este singurul deținut. Numeroși conducători sindicali au fost condamnați pentru organizarea de greve.In Mexic ml-a fost refuzată autorizația de a-1 întîlni pe Siqueiros, fără să mi se spună motivul. Măsura a avut, de altfel, un efect cu totul opus celui dorit de autorități, care voiau să evite orice publicitate în legătură cu această problemă. Cele mai mari ziare mexicane au relatat pe larg despre misiunea cu car© am fost Însărcinat.Campania internațională la care participă numeroși intelectuali și artiști, precum și masele largi populare, poate contribui foarte mult la eliberarea lui Siqueiros“.

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru școlari : „Va
canța in munți“. 19,25 — Filmul pentru 
copii „Pisicuța”. 19,35 — Emisiunea de 
știință și tehnică : ciclul „Asaltul Cos
mosului” (II) — Stații interplanetare, de 
maior ing. Dumitru Andreescu. 20,00 — 
Teatru de amatori în studio : „O noapte 
furtunoasă" de I. L. C’aragiaie. Interpre
tează formația Casei raionale de cultură 
din Călărași, premiată la cel de-ai IILlea 
Festival bienal de teatru „I. L. Caragla- 
le”. In pauză : Șah. în încheiere : Bule
tin de știri.CUM E VREMEA

Ieri în țară: vremea s-a menținut îrt 
general călduroasă. Cerul a fost schimbă
tor în prima parte a zilei apoi s-a înnou
rat treptat, începînd din vestul țării. 
După amiază a început să plouă în Ba
nat, Oltenia și, local, în C’împia Dunării 
și Transilvania. Vîntul a suflat în gene
rai slab, exceptînd Banatul unde a suflat 
potrivit, predominînd din sectorul sudic. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre plus 14 grade la Tulcea, Adamclisi, 
Medgidia șl Oravița șl minus 1 grad la 
Calafat. In București: vremea a fost în 
general frumoasă șl călduroasă. Cerul, 
schimbător la început, a devenit noros 
după-amiază. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de plus 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
și II ianuarie. In țară: vreme în răcire, 
cu cerul mai mult noros. Local vor că
dea precipitații sub formă de ploaie la 
început, apoi sub formă de lapovlță șl 
ninsoare. Vînt potrivit, cu intensificări 
trecătoare din sectorul nordic. Tempera
tura în scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între 0 și minus 10 grade, local n.al scă
zute, iar maximele între plus 4 și minus 8 
grade. Ceață locală. In București: vreme 
în răcire, cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie 
la început, apoi lapoviță. Vînt portivit, 
.temperatura în scădere,
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Plebiscit in Brazilia

Perspective nefavorabile RIO DE JANEIRO. La 6 ianuarie avut loc în Brazilia un plebiscit

Nr. 5766

SCURTE ȘTIRI
In sprijinul păcii

și dezarmării7 (Ageipies). — Ziarul a publicat scrisoarea în care acesta elogiazăLONDRA, „Scotsman" tțnui citițor roțul Uniunii Sovietice și al lui N. S. Hrușqiov în reglementarea crizei din regiunea Mării Caraibilor.Autorul; scrisorii critică poziția Statelor Unite în problemele internaționale și subliniază că Anglia trebuie „să se desolidarizeze de această politică".„Trebuie să se ceară în mod absolut precis Americil să-și demonteze bazele de rachete din Anglia și Scoția și să-și evacueze de acolo personalul militar" — se arată în scrisoare.Subliniind că „războiul nuclear va însemna aproape cu certitudine exterminarea populației insulei noastre", autorul se pronunță împotriva faptului ca o mare parte din mijloacele Angliei și încă o parte și mai mare a eforturilor oamenilor ei de ■ știință și a muncitorilor să fie folosite la fabricarea de armament, „a cărui unică destinație este de a omorî milioane de bărbați, femei și copii".

Sovietică, și-a îndreptat strategia sa 
anul care a trecut spre rezolvarea 
două probleme principale : să preînfîm- 
pine agresiunea în Cuba și să nu per
mită dezlănțuirea războiului termo-nu- 
clear“, scrie în articolul despre rezulta
tele anului 1962 ziarul argentinian „Sin 
Tregua". „Oamenii din întreaga lume 
văd limpede, scrie ziarul, că la cîteva 
minute de zbor de Florida se poate 
construi cu succes un sfat socialist, pen
tru că poporul său este hofărît să se 
apere ; țărilor socialiste le este carac
teristică solidaritatea adevărată, și în 
sifua)ia care s-a creat. Uniunea Sovieti
că a recurs la o măsură diplomatică re
zonabilă“.

fn
a

pentru economia țărilor capitaliste

Scăderea producției de oțel

Pentru unitatea de acțiune 
a republicanilor francezi

aal cărui rezultat va stabili dacă în țară se va menține regimul parlamentar, instaurat în septembrie 1961, sau dacă se va reveni la regimul prezidențial. Rezultatul plebiscitului se va cunoaște în zilele următoare.

tifiei din landul vest-german Rena« 
nia de nord-Westfalia, un apel prin 
care cere punerea imediată în liberta
te a lui Karl Schabrod, fost deputat în 
Dieta acestui land, actualmente con
damnat la doi ani închisoare, Schabrod 
a fost înfemnifat pentru învinuirea că 
face parte din Partidul Comunist din 
Germania, declarat în afara legii în Re
publica Federală.

candida la postul 'de președinte, 
Proxmire a cerut congresului adop
tarea unor măsuri de reglementare 
și control asupra cheltuielilor electo
rale.

★ATENA 7 (Agerpres). — Uniunea tineretului din Grecia pentru dezarmarea nucleară a dat publicității o declarație în care cere guvernului grec să sprijine eforturile îndreptate spre reduce'rea înarmărilor și consolidarea păcii.Uniunea cheamă tineretul din Grecia să se încadreze activ în lupta pentru pace și dezarmare. Nu vom admite războiul, vom obține ca spadele să fie transformate în pluguri, se spune In chemarea tineretului.
★

BUENOS AIRES. „Lumea socialis
mului, în fruntea căreia se află Uniunea

PARIS 7 (Agerpres). — 20 de diferite organizații politice, obștești, sindicale, de tineret din departamentul Loire (Franța centrală) au prezentat un apel comun, care cheamă la intensificarea luptei împotriva regimului puterii personale, pentru democrație și republică. Subliniind că democrații și republicanii francezi, acționînd în comun, au putut să obțină încetarea războiului în Algeria, să înfrîngă pe bandiții O.A.S.- iști și să bareze calea primejdiei fasciste, autorii apelului scriu : „Toate acestea au fost în interesul Franței și poporului francez. Organizațiile republicane nu pot decît să se bucure că în trecut s-a realizat unitatea de acțiune și subliniază necesitatea consolidării continue a unității tuturor forțelor muncitorilor și democraților".

PRAGA. După cum anunță a« genția Ceteka, la 3 ianuarie, în mina Katerina Modlany, din bazinul carbonifer din Cehia de nord, s-a declarat un incendiu care nu a putut fi imediat lichidat. Din cauza fumului, echipele de salvare nu au putut salva 15 mineri. Continuă lucrările pentru lichidarea incendiului și a urmărilor lui. S-a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor lncen-< diului.

LONDRA. O delegație a Sindicatului proiectanților și personalului tehnic din Anglia a vizitat Ambasada spaniolă din Londra cerînd eliberarea din închisoare a lui Julian Grimau, membru al C.C. al P.C. din Spania, și a altor deținuți politici.
PEKIN. După cum transmite a- genția China Nouă, președintele C.C. al Partidului Comunist Chinez, Mao Țze-dun, a primit la 7 ianuarie pe Subandrio, locțiitor al ministrului prim și ministru al afacerilor externe al Indoneziei, și persoanele care îl însoțesc. în aceeași zi, Mao Țze-dun a primit pe primul ministru al Ceylonului, d-na S. Bandaranaike, și persoanele care o însoțesc.
KATMANDU. în capitala Nepalu

lui a fost inaugurat un spital con
struit de U.R.S.S. Regele Nepalului, 
Mahendra, care a participat la festi
vitatea inaugurării, a mulțumit gu
vernului sovietic pentru acest pre
țios dar făcut poporului nepalez. El 
și-a exprimat convingerea că co
laborarea dintre Uniunea Sovietică 
și Nepal se va întări și dezvolta.

BAGDAD. Cu prilejul Zilei armatei, la 6 Bagdad o vîntul la Kassem a nialiștilorArabică, care „jefuiesc resursele naturale ale Bahreinului, Omanului, Kuweitului și ale altor regiuni pe calea folosirii forței’’. Referindu-se la problemele de politică internă din Irak, Kassem a subliniat că în țară va fi introdusă o constituție permanentă și vor avea loc alegeri parlamentare. Kassem a declarat că președintele republicii va fi ales direct de popor.
Apelul Asociației

CARACAS. în urma unei razii e- fectuate de poliția dictatorului Betancourt, au fost arestate mai multe persoane făcînd parte din- organizații și partide politice care se opun regimului actual din Venezuela și cer efectuarea unor reforme fundamentale în domeniul politic economic.

1,5 la sută celei rea-PARIS 7 (Agerpres). Sub titlul „Timpi 
morți în Occident pentru produefia de 
o|el“ cotidianul francez „Les Echos" pu
blică un articol în care analizează greu
tățile înfîmpinate în decursul anului 
1962 de producătorii de ofel din făriie 
capitaliste. Potrivit datelor statistice, re
levă „Les Echos“, sfîrșitul anului a în
semnat o scădere a producției siderur
gice a lumii capitaliste. Produefia și 
cererea, scrie ziarul, s-au stabilit la un 
nivel atît de jos îneît aceasta a dat 
naștere la îngrijorări serioase în lumea 
de afaceri.

Referindu-se la produefia de ofel a ■ dfn "l961 "și cu ^"milioane’tone sub 
Franfei, „Les Echos“ constată că ea a produefia realizată în anul 1960.

Referindu-se la producția de ofel a 
Germanei federale, „Les Echos“ relevă 
că aceasta a fost cu 500 000 tone mai 
mică decît prevederile oficiale, înre- 
gisfrînd, în comparafie cu anul prece
dent, o scădere de 1,5 milioane tone.

Ziarul subliniază cu îngrijorare că fă
riie capitaliste nu mai dețin decît 62 
Ia sută din produefia mondială de ofel 
fafă de 72 la sută cîf defineau în 1955.

Trebuie să luptăm în comun, se subliniază în apel, împotriva unora- semenea acțiuni ale guvernului ca : aducerea cu forța la lucru a muncitorilor și funcționarilor greviști, folosirea soldaților ca spărgători de grevă. Trebuie să acționăm cu hotă- rîre împotriva politicii de „izolare" a președintelui Senatului, Monner- ville, care se pronunță împotriva intensificării regimului puterii personale, să acționăm împotriva creării „tribunalului securității de stat' îndreptat împotriva democraților ș.a.m.d.Apelul a fost semnat de reprezentanții organizației partidului comunist din departamentul Loire, ai federației partidului socialist, ai partidului socialist unificat, Ligii drepturilor omului, Confederației Generale a Muncii și altor organizații. c

fost inferioară cu 
lizafe în 1961.

O altă fără în 
ofel a înregistra!

care produefia de 
scăderi îngrijorătoa

re a fost Statele Unite. După cum 
liniază „Les Echos“, în S.U.A. 
duefia de ofel în 1962 a fost 
rioară cu 2 mil'oane tone fafă de

sub- 
pro- 
infe- 
pro- 

duefia din 1961 care, la rîndul ei, a 
fost tot cu 2 milioane tone sub cifra 
realizată în 1960.

In ce privește produefia siderurgică 
a Angliei, aceasta a fost cu 1,5 milioa
ne tone ma1 mică în 1962 fafă de cea

Primul congres medical 
internațional în Africa

Și
DAKAR. Specialiști din 25 de țări 

africane, asiatice și europene s-au 
întrunit la Dakar pentru discutarea 
problemelor cercetărilor medicale în 
Africa în cadrul primului congres 
medical internațional organizat pe 
acest continent. Cuvîntarea de des
chidere a congresului a fost rostită 
de președintele Senegalului, Leopold 
Senghor.

PARIS. După cum anunță ziarul „L’Humanité-Dimanche“, sîmbătă seara, în apropiere de Lesparre (Gironde), s-a prăbușit un avion francez de război de tip „Etendard-4"j Avionul efectua un zbor de încercare. Pilotul s-a salvat sărind cu parașuta.
LONDRA. Autoritățile engleze au refuzat să dea viză de intrare unui colectiv al teatrului „Berliner Ensemble“ condus de văduva lui Brecht. Acest colectiv urma să sosească la Londra în luna mai anul curent.

Noi persecuții rasiste in R.S.Ä.

Incertitudini la bursa 
din Londra

con- de „In

SITUAȚIA DIN CONGO
® Chombe profită de ezitările comandamentului trupelor O.N.U. pentru a-și regrupa 

forfele © Fasciștii salazariști trimit arme secesionișfilor

ianuarie a avut loc la mare recepție. Luînd cu- recepție, primul-ministru condamnat acțiunile colo- britanicl în Peninsula

ELISABETHVILLE 7 (Agsrpies). — Știrile din Congo demonstrează clar că Chombe a folosit răgazul creat prin încetarea ofensivei trupelor O.N.U. spre Kolwezi pentru a-și regrupa și întări forțele sale în vederea unor noi operațiuni militare. A- genția France Presse a anunțat duminică seara că secesionistul Chombe s-a întîlnit cu șefii statului major al jandarmeriei katangheze cu care 
a discutat situația din țară și a reexaminat dispozițiile planului de continuare a operațiunilor militare. Comunicatul dat publicității după această ședință anunța că membrii guvernului katanghez au inspectat personal în cursul zilei de duminică localitățile în care sînt concentrate trupele katangheze. Agenția U.P.I. relatează că în urma acestor pregătiri, trupele lui Chombe au intrat în acțiune împotriva forțelor O.N.U. 1 000 de soldați katanghezl s-au regrupat și sînt în drum spre Elisa- bethvllle, care se află în mîinile O.N.U. Postul de radio katanghez relatează că pe drumul spre Kolwezi Cu avut loc noi ciocniri între Jandarmeria katangheză șl trupele O.N.U.Referindu-se la știrile parvenite 'din Rhodesia de nord, agenția France Presse anunță că în Katanga 
ar fi încetat luptele și că Chombe „ar fi gata să plece la Elisabeth- ville însoțit de consulii Franței, Marii Britanii șl S.U.A. pentru a duce tratative".Agențiile de presă informează că Ralph Bunqhe, secretar general adjunct al O.N.U., a sosit la Elisabeth- ville, unde, împreună cu Robert Gardiner, șeful operațiunilor O.N.U. în Congo, și K. Guebre, comandantul militar al forțelor O.N.U., „va întreprinde o vizită de inspecție și va avea consultări asupra modalității de comunicare între oficialitățile O.N.U. din New York și comandantul forțelor O.N.U. din Congo". Bunche a declarat că „forțele O.N.U. își vor continua operațiunea în vederea instaurării unei libertăți de

mișcate în întreaga Katangă". Operațiunea pentru realizarea „libertății de mișcare", preciza Bunche, desăvîrșită, sper, fără a rezistență, dar ea va fi în orice dusă pînă la capăt". Această clarație dovedește că, în ciuda tărîrii de a continua operațiunile litare ale O.N.U., nu este exclusă ideea de a duce tratative cu Chombe.

„va fi întîmpina caz de- ho- ml-

O.N.U. au obținut aceasta în cursul unei întrevederi pe care au avut-o cu Niembo în localitatea Kamina- ville.

„Pentru bursa de acțiuni din Londra, anul 1963 începe într-o ambianță de incertitudini“, — scrie același „Les Echos“ într-un articol sacrat perspectivelor activității afaceri din Marea Britanie.Marea Britanie domină pesimismul... Se așteaptă noi incertitudini economice, legate mai ales de aderarea posibilă a Angliei la Piața comună“.După ce reamintește că industria britanică trece în prezent prin mari dificultăți, „Les Echos“ subliniază că „anul 1962 a marcat o scădere . a investițiilor în sectorul industrial. Societățile pe acțiuni și-au redus emisiunile, iar cifra de afaceri a scăzut îngrijorător. Beneficiile nete au înregistrat o scădere de 21,2 la sută. In ce privește indicele valorilor industriale acesta a scăzut cu 5 la sută

PRETORIA. Autoritățile din Republica Sud-Africană au anunțat emiterea unor mandate de arestare împotriva a doi cunoscuți cîntârefi de muzică ușoară — Stalney Glasser și Maud Damons. El sînt învinuifl de a fl încălcat prevederile legii rasiste care interzice căsătoria între albi șl africani în R.S.A. Cei doi cîntărefi au fost siliți să fugă din tară.
ATENA. Ziarele grecești relatează că în timpul manevrelor militare din regiunea Sufli, în apropiere de Alexandropolis, un ofițer și 14 soldați au fost grav răniți de un proiectil care a explodat cu întîrziere. Unul din soldați! răniți a murit la spitalul din Alexandropolis.

MANILÄ. La 6 ianuarie șl-a în
cheiat lucrările cel de-al 9-lea Con
gres al Asociației internaționale a 
femeilor medici, care s-a desfășurat 
la Manila. La lucrările congresului, 
care a durat o săptămînă, au luat 
parte aproape 500 de delegate și ob
servatoare din 25 de țări.

Grevă in Rhodesia de sud

SALISBURY. Peste 1400 de mineri africani de la mina de cupru Chibuluma din Rhodesia de nord au declarat grevă în semn de protest împotriva concedierilor ilegale. După cum transmite agenția Ghana News, minerii cer, de asemenea, demiterea reprezentanților administrației șl a membrilor poliției minei.
Internaționale a juriștilor

democrați

BONN. Asociafia Internațională a ju
riștilor democraji a prezentat, prin in
termediul unei delegații, ministrului jus-

WASHINGTON. Senatorul William 
Proxmire, democrat din statul Wins- 
consin, a declarat că „cheltuielile 
electorale din Statele Unite au atins 
proporții scandaloase și se află la un 
nivel cînd numai un milionar poate

irNEW YORK 7 (Agerpres). — Corespondentul din New York al agenției Ghana News transmite că secretarul general al O.N.U., U Thant, a convocat la 6 ianuarie pe reprezentantul permanent al Portugaliei la O.N.U. cu care a avut o convorbire în legătură cu știrile privind sprijinul masiv de arme portugheze trimise din Angola conducătorului secesionist katanghez Chombe. Potrivit agenției, surse ale Națiunilor Unite au indicat că în orașul Kolwezi a fost descărcat un tren sosit din localitatea angoleză Lobito în care se aflau arme, muniții, precum și combustibil pentru tancuri. Aceleași știri au făcut cunoscută declarația unui membru al „guvernului“ katanghez care a arătat că autoritățile portugheze din Angola au dat asigurări „că vor acorda întregul ajutor necesar lui Chombe“. „Ministrul“ katanghez a adăugat că dacă trupele O.N.U. vor continua înaintarea spre Kolwezi, jandarmeria katangheză a primit ordinul să se retragă spre granița cu și eventual să se refugieze gola.Pe de altă parte, potrivitGhana News, un purtător de cuvînt al O.N.U. a anunțat la 6 ianuarie că conducătorul tribului baluba, Ka- songo Niembo, unul dintre sprijinitorii lui Chombe, a acceptat să colaboreze cu Națiunile Unite pentru a se pune capăt secesiunii katangheze și pentru reinstaurarea legii și ordinei în Katanga. Purtătorul de cuvînt a adăugat că reprezentanții

*LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres). Primul ministru al guvernului central congolez, Cyrille Adoula, a anunțat la 7 ianuarie că guvernul său a 
preluat provizoriu conducerea ad
ministrației din Katanga de sud. In 
baza acestei hotărîri, a declarat 
Adoula, Banca națională din Katan
ga este alipită Consiliului monetar 
din Leopoldville și bancnotele ka
tangheze nu mal au putere de cir
culație în Katanga. El a făcut cunoscut că în următoarele zile va avea loc schimbul biletelor de bancă katangheze cu cele care circulă în restul Congoulul.Primul ministru congolez a declarat, de asemenea, că serviciile de 
vamă șl de schimburi monetare din 
Katanga se află de aoum înainte 
sub controlul guvernului central oongolez. El a spus că personalul congolez șl tehnicienii străini aflați in serviciul „guvernului“ katanghez vor fi menținuți în posturile lor. Adoula a adăugat că membrii jandarmeriei katangheze își vor păstra gradele dacă se vor alătura armatei naționale congoleze.

MEXICO. „Aiianfa pentru progres” 
nu este în realitate un program do ac
tivitate filantropică a Statelor Unite în 
făriie Americil Latine, a declarat în- 
fr-un discurs radiodifuzat ministrul de 
finanfe al statului Panama, Gilberto A- 
rias Guardia. De fiecare dată, a spus 
el, cînd „se pare că americanii ne o- 
feră un dar cu o mînă, ei ni-l iau cu 
cealaltă mînă, fixînd prefuri arbitrare la 
cupru, petrol, fontă, fier, cafea șl alte 
produse ale jăril noastre“.

PARIS. In localitatea Angers, teroriștii au aruncat la 6 ianuarie o grenadă în fața sediului federației departamentale a Partidului Comunist Francez. Explozia a avariat clădirea. In preziua acestui atentat, o provocare similară a fost săvîrșită la sediul organizației locale a Confederației franceze a muncitorilor creștini.în baza unul concurg ciudat de împrejurări, subliniază în numărul său de luni ziarul „L’Humanité”, cele două acte teroriste au coincis cu discutarea în parlament a proiectului de lege guvernamental cu privire la înființarea așa-numitului „tribunal al securității de stat”...
CAIRO. Delegația algeriană condusă de Mohammed Khider, secretarul general al Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională, a sosit duminică la Cairo. Delegația va rămîne în R.A.U. trei zile. Cu vizita la Cairo s-a încheiat turneul întreprins de această delegație în mai multe țări arabe.

Angola în An-agenției

Fotografia de mal bus înfățișează po doi dintre mercenarii europeni 
al Iul Chombe, car» au lost luațl prizonieri de către trupele O.N.U.

Evenimentele din Vietnamul de sud
Trupele dictatorului Ngo Dinh Diem, 

care sînt încadrate, după cum se știe, 
de ofiferi și alți militari americani, 
au dezlänfuif în ultimele zile, în delta 
fluviului Mekong, încă una din nume
roasele „operafiunl de curăfire“ îm
potriva forjelor patriotice. După cum 
au anunfat agențiile de presă occiden
tale, aceasta a fost cea mai mare o- 
fensivă militară împotriva pafriofilor ; 
la ea au participat mii de soldafi die- 
mișfi și zeci de elicoptere, sute de 
tunuri, mașini blindate etc.

Dar, pafrioțil sud-vieinamezi au 
dat atacatorilor o ripostă viguroasă. 
Relafînd desfășurarea luptei, cores
pondentul agenfiei „Unifed Press In
ternational“ scrie că „forfele de 
guerilă, mult inferioare ca număr forjelor 
diemiste, au cauzat miercuri una dintre 
cele mai mari, costisitoare și umilitoare 
înfrîngeri armatei sud-viefnameze și 
ofiferilor americani“. In aceeași zi, 
forfele patriotice au dat trupelor die
miste și o altă lovitură, afacînd cu 
succes o tabără de pregătire militară, 
situată în apropiere de orașul Pleiku.

Dacă pînă nu de mult, în presa din 
S.U.A. se vorbea mult despre „victo
riile trupelor diemisfe“ și despre „suc
cesele regimului de la Saigon în repri
marea rebeliunii“, acum în aceleași 
ziare a început să fie pusă la îndoială 
eficacitatea măsurilor militare luata îm. 
potriva pafriofilor. Este semnificativ, 
printre altele, faptul că Ministerul 
de Război al S.U.A. pregătește un 
raport asupra pierderilor oficial califica
te ca „severe“ pe care militarii S.U.A. 
le-au suferit în cursul luptelor din Viet
namul de sud. Agenfia France Presse a- 
daugă că Washingtonul este neliniștit, 
de asemenea, „fafă de reducerea numă
rului de elicoptere, puternic amputat, 
ca urmare a luptelor din 2 șl 3 Ia
nuarie“.

Desfășurarea luptelor din Vietnamul 
de sud este cu atît mal concludentă, 
cu cit Intervenfia americană s-a inten
sificat mult în ultimele luni. Astfel, în 
numărul său 
„Washington 
raid“ scria : 
în Vietnamul 
de soldafi

din 2 ianuarie, ziarul 
Post and Times He- 
„In momentul de fafă 
de sud se află 12 000 

șl otiferl americani.

Comentariul ți Iei

Din foaia avioanele care participă la 
lupte, 30—50 la sută sînt pilotate de 
aviatori americani. Ofițerii americani 
elaborează în mod practic toate ope
rațiunile împotriva partizanilor“.

De multă vreme și cu atît mai mult 
după turnura luată în ultimele zile de 
operațiunile armate desfășurate în Viet
namul de sud, opinia publică iubitoare 
de pace, inclusiv din Statele Unite, cere 
să se pună capăt acestei intervenții ar
mate, care se prelungește inutil și con
stituie o sursă de încordare în Asia de 
sud-est și în lume. „Personal militar 
american moare în prezent pentru o 
cauză care pare tot atît de mioapă și 
prost concepută ca cea a francezilor 
în Algeria“, scrie ziarului „New York 
Times“ un cititor (Paul E. Wehr) în
tr-o scrisoare adresată redacfiei. Oare 
Washingtonul n-a învăjat din tragedia 
algeriană că rezistența populară fafă 
de nedreptatea socială nu poate fi în
vinsă prin sprijinirea nedrepfăfii cu a- 
juforul lagărelor de concentrare și prin 
torturi ? — continuă Wehr. Antidotul 
pentru putregaiul și stagnarea socială 
nu este reprimarea militară a Indignării 
populare. Consider — scrie autorul 
scrisorii — că politica guvernului 
S.U.A. în Vietnamul da sud este una

din cele mai grave erori care au fost 
făcute vreodată“.

Neputincios în fa(a valului revoltei 
întregii populații a Vietnamului de 
sud, regimul putred și profund anti
popular de la Saigon ia 
crunte măsuri represive, 
mii de oameni au fost 
în închisori și lagăre de 
trare. Execujiile publice prin 
re, otrăvirea definufilor politici, tortura
rea și terorizarea populației pașnice 
fac parte din metodele de guvernare 
ale clicii ngodinhdiemiste. Populația 
rurală, care locuiește în regiuni unde 
se presupune că sînt concentrate deta
șamente ale forjelor patriotice, este 
deportată în așa-zise „safe strategice", 
adevărate lagăre de concentrare.

în pofida tuturor greufă(ilor pe care 
le înfîmpină, Frontul National de Elibe
rare controlează peste două treimi 
din teritoriul Vietnamului de sud 
cu o populajie de aproximativ 7 
milioane de locuitori. în regiunile eli
berate via)a a intrat pe făgașul muncii 
pașnice.

Faptele arată astfel că lupta de eli
berare a pafriofilor sud-viefnamezi nu 
poate fi înăbușită. Recent, Frontul de 
Eliberare națională a făcut propu
neri care să ducă la reglementarea paș
nică a situației din această (ară. Pro
punerile prevăd încetarea intervenției 
militare a S.U.A. în Vietnamul de sud, 
încetarea acțiunilor represive ale aufo- 
rifăfilor diemisfe împotriva populației, 
formarea în Vietnamul de sud a unui 
guvern de coaliția națională, care să 
ducă o politică pașnică și neutră și sta
bilirea de relații prietenești cu toate fă
riie. Aceste propuneri se bucură de un 
larg sprijin în rîndurile tuturor pături
lor populajiel sud-viefnameze, care este 
hofărîfă să lupte pînă la victorie.

I. ALEXANDRESCU

In gara VALMONTONE (Italia) 
a avut Ioc zilele trecute o mani
festați© de protest Împotriva ma- 
forării prețurilor la transportul 
feroviar. Muncitorii care călăto
resc pe aceste linii au blocat li
nia ferată timp de cinci ore.

Asasini O.A.S.-Iști ascunși 
ia o uzina din Sahara

cele mai 
Sute de 

aruncafi 
concen- 

ghilofina-

Planuri pentru majorarea 
impozitelor în R. F. G.BONN 7 (Agerpres).— Ministerul de Finanțe al R.F.G. elaborează noi planuri în vederea majorării impozitelor. Anunțînd aceasta, agenția D.P.A. subliniază că impozitele se majorează în legătură cu „proiectata creștere a cheltuielilor guvernului în viitorul apropiat“.Cauza principală a majorării impozitelor constă, însă, în cheltuielile uriașe pe care le face Republica Fe- derală pentru înarmare.

ALGER 7 (Agerpres). — Agenția Algerian Press Service anunță că muncitorii companiei franceze „Société Générale d’Electricité din Sahara au acuzat conducerea societății că a oferit adăpost unor asasini notorii din cadrul Organizației Armatei Secrete.într-o scrisoare adresată Uniunii generale a muncitorilor algerieni, muncitorii acestei societăți franceze au arătat că scopul asasinilor, care și-au găsit refugiul în uzinele societății ca „tehnicieni", este de a „împiedica progresul și dezvoltarea Algeriei”.Muncitorii au acuzat, de asemenea, conducerea societății că „aplică un tratament intolerabil muncitorilor algerieni".
Greva tipografilor newyomzi continuăNEW YORK 7 (Agerpres)'. — Deși au trecut 31 de zile de cînd a fost declarată greva muncitorilor tipografi de la nouă mari ziare newyor- keze, posibilitățile de rezolvare a conflictului dintre muncitori și patroni privitor la mărirea salariilor sînt tot atît de reduse ca și acum patru săptămîni, relatează agențiile occidentale de presă.Agenția Reuter anunță că încercările de mediere făcute de ministrul muncii, Willard Wirtz, guvernatorul New York-ului, Nelson Rockefeller, și primarul acestui oraș, Robert Wagner, nu au dus la apropierea pozițiilor părților. Singurul rezultat concret a fost formarea unui comitet care să analizeze mal în amănunt punctele din noul contract de muncă

asupra cărora există divergențe, ta 11 ianuarie, comitetul va trebui să prezinte lui Robert Wagner conclu-, ziile sale.Pentru a nu lipsi complet de ziar« acest mare oraș, din inițiativa oficialităților, a început să apară la New York ziarul „The New York Standard“, însă cu un tiraj de numai 400 000 de exemplare, care nu poate acoperi nici pe departe cerințele existente. După cum s-a mai anunțat, tirajul celor nouă ziare, care nu mai apar din cauza grevei, atingea 5 500 000 exemplare.Agențiile anunță că ziarul New York Standard' se vindeprimele minute după apariția sa piață, iar apoi, la chioșcurile ziare, se vînd... castane coapte.
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