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Noi cadre medicale
cu stadii superioare

cunoscută, artistul

TO

(Telefoto Agerpres)

în patria noastră, 
colectivizării a făcut 

mai mult răspunderea 
de partid de la sate.

acum in- 
farmacie 
19 868 de
6 000 nu-

din. 
bune 
nic-

Expoziția 
artiștilor 
amatori

La începutul acestei luni
sovietic Igor 

•marți seara un 
'Ateneului R. P,

BACĂU (co- 
resp. „Scînteii”). 
— în orașul Ba
cău s-a deschis 
cea de-a 3-a ex
poziție, bienală a 
artiștilor amatori 
de pe lingă casa 
regională a crea
ției. Sînt expuse 
circa 100 
cele mai 
lucrări de 
tură.

© N. Țuicu : în regiunea Su
ceava — Deschiderea cursurilor 
agrozootehnice — mai temeinic 
pregătită! (pag. 2-a).

Miercuri 24 octombrie 1962

In întreaga țară au început să se 
desfășoare adunările de dări de 
seamă și alegeri în organizațiile de 
partid de la sate. Acest eveniment 
este întîmpinat cu însuflețire de 
comuniști, de toți oamenii muncii 
de la sate, care văd în organizațiile 
de partid conducătorul lor politic, 
detașamentul de avangardă în lupta 
pentru înflorirea continuă a agri
culturii și ridicarea nivelului 'de trai 
al țărănimii colectiviste, al tuturor 
lucrătorilor din agricultura noastră 
■ncyiă, socialistă.

Anul acesta, alegerile de partid 
la sate au loc în condițiile mă
reței victorii repurtate de partidul 
nostru, de întregul popor — înche
ierea colectivizării agriculturii și, o- 
dată cu aceasta, triumful definitiv al 
socialismului

Terminarea 
să crească și 
organizațiilor 
Ele sînt chemate să militeze pentru 
deplina folosire a marilor posibili
tăți de care dispune agricultura so
cialistă în vederea sporirii produc
ției' agricole vegetale și animale, în
tăririi economico-organizatorice a 
gospodăriilor colective, îmbunătă
țirii permanente a activității G.A.S. 
și S.M.T., să mobilizeze masele largi 
ale colectiviștilor spre a munci mai 
productiv, să desfășoare o largă 
muncă politică-educativă pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
țărănimii.

Faptele arată că adunările de ale
geri, prin analiza aprofundată și 
exigentă a activității organizațiilor 
de partid pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le stau în față, prin măsu
rile. concrete pe care le stabilesc, 
contribuie la îmbunătățirea întregii 
munci de partid, la creșterea rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid în toate domeniile de acti
vitate, la dezvoltarea activității 
creatoare a maselor largi de oameni 
ai muncii.

Pentru aceasta însă, este necesar 
ca organele locale de partid să ajute 
.concret și în cunoștință de cauză 
birourile organizațiilor de bază la 
pregătirea și desfășurarea adunări- 
lor de alegeri. Organele de partid 
vor avea în felul acesta posibilitatea 
Du numai să contribuie la bunul 
mers al alegerilor, dar să și cu
noască mai profund situația din gos
podăriile colective, G.A.S., S.M.T.,
și pe această bază să le acorde un 
sprijin mai eficient, concret, care 
Să ducă în cel mai scurt timp la 
ridicarea nivelului întregii activi
tăți a acestora. Tocmai de aceea este 
important ca la pregătirea și desfă
șurarea alegerilor în organizațiile de 
bază din gospodăriile colective, 
G.A.S.. S.M.T. să participe nemijlo
cit secretarii și membrii birourilor 
comitetelor regionale și raionale de 
partid, cadrele cele mai calificate.

Buna desfășurare a alegerilor pre
supune în același timp întocmirea 
unor dări de seamă pline de miez, 
care să analizeze principalele pro
bleme ale producției și ale muncii 
de partid, să scoată în evidență ex
periența înaintată, să critice ascuțit 
•lipsurile.

în centrul dărilor de seamă, ca 
și al dezbaterilor ce au loc în adu
nările de alegeri trebuie să se 
afle sarcinile puse în fața oame
nilor muncii din agricultură de 
Directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R., de hotărîrile plenarelor 
C.C. al P.M.R. și documentele Se
siunii extraordinare a Marii Aciu- 
nări Naționale. Cum luptă organiza
țiile de partid pentru mobilizarea 
consiliilor de conducere, a colecti
viștilor la sporirea producției la 
hectar la toate culturile, și în spe
cial la grîu și porumb, pentru dez
voltarea rapidă a efectivului de ani
male și sporirea productivității lor ; 
cum se înfăptuiesc măsurile menite 
să asigure o producție îmbelșugată 
în viitorul an agricol — iată 
probleme deosebit de importante pe 
care trebuie să le dezbată, corespun- 
•ător specificului și condițiilor con
crète din fiecare loc, adunările de 
alegeri în toate unitățile agricole so
cialiste.

în adunările din gospodăriile a- 
gricole colective, membrii și candi- 
dații de partid sînt chemați să ana
lizeze concret și combativ cum s-a 
ocupat organizația de bază de con
solidarea economico-organizatorică 
a gospodăriei, cum își exercită drep
tul 'de control asupra activității 
consiliului de conducere, ce a făcut 
pentru a asigura îndeplinirea pla
nului de producție: realizarea pro
ducției planificate la hectar, crește
rea efectivului de animale proprie
tate obștească, sporirea fondului de 
bază și a averii obștești, predarea 
la timp a produselor contractate cu 
statul.

O mare însemnătate au proble
mele organizatorice, îndeosebi în

gospodăriile tinere, care se află în 
primul lor an de activitate. De a- 
ceea dezbaterile în adunările de 
alegeri trebuie orientate spre ana
lizarea temeinică a acestor probleme, 
stabilirea măsurilor necesare pentru 
o mai bună organizare a muncii, 
gospodărirea economicoasă a zilelor 
muncă, întărirea conducerii brigăzi
lor și echipelor cu oameni cinstiți și 
capabili, repartizarea mai judicioasă 
a membrilor și candidaților de 
partid în sectoarele hotărîtoare ale 
producției agricole. Este important 
ca adunările de alegeri să analizeze 
cum se îndeplinesc prevederile sta
tutului G.A.C., cum se asigură respec
tarea democrației colectiviste, orga
nizarea cu regularitate a adunărilor 
generale ale colectiviștilor, atrage
rea masei largi a colectiviștilor la 
dezbaterea și rezolvarea probleme
lor de interes general, aceasta fiind 
o condiție esențială pentru întărirea 
și dezvoltarea gospodăriilor colec
tive.

în gospodăriile agricole de stat, 
adunările de dări de seamă și ale
geri trebuie să analizeze munca po
litică desfășurată de organizațiile de 
partid pentru sporirea rolului G.A.S., 
ca mari producătoare de cereale, 
carne, laptè și alte produse și exem
plu de gospodărire socialistă, pen
tru realizarea de economii la chel
tuielile de producție, reducerea pre
țului de cost și depășirea beneficii
lor planificate. Experiența arată că 
succesul activității gospodăriilor de 
stat depinde în cea mai mare mă
sură de folosirea la maximum a mij
loacelor tehnice cu care sînt înzes
trate, de buna organizare a muncii, 
priceperea gospodărească a cadre
lor, creșterea continuă a calificării 
muncitorilor, tehnicienilor, ingine
rilor. Iată de ce este bine ca aceste 
probleme să fie temeinic dezbătute 
în adunările de alegeri.

în stațiunile de mașini și trac
toare, organizațiile de bază sînt da
toare • să analizeze munca dusă de 
membrii și candidații de partid în 
rîndurile mecanizatorilor pentru 
executarea lucrărilor agricole în ter
men optim și îmbunătățirea calității 
lor, realizarea unor reparații de 
bună calitate la mașini și tractoare, 
sporirea randamentului pe tractor, 
reducerea consumurilor de piese de 
schimb, carburanți 
dicarea continuă * a 
nizatorilor.

în ultimele luni, 
dului la sate au sporit prin primirea 
unui mare număr de colectiviști 
dintre cei mai buni și de specialiști 
valoroși, care s-au dovedit lup
tători activi pentru aplicarea 
în viață a h.otărîrilor partidului. 
Este de datoria organizațiilor de 
bază să examineze în adunările de 
alegeri cum sînt îndeplinite preve
derile Hotărîrii plenarei C.C. al 
P.M.R. din 23-25 aprilie a.c., cu pri
vire la întărirea continuă a rînduri- 
lor partidului, ce se face pentru 
educarea partinică a noilor membri 
și candidați de partid, pentru întă
rirea continuă a disciplinei de 
partid, pentru atragerea în jurul 
organizațiilor de partid a unui larg 
activ fără de partid.

Ținînd seama de atenția deose
bită pe care partidul o acordă mun-, 
cii ideologice, organizațiile de bază 
sînt chemate să dezbată în mod a- 
profundat problemele legate de ri
dicarea nivelului politic și ideologic 
al membrilor și candidaților de 
partid, să stabilească măsurile nece
sare pentru buna desfășurare a în- 
vățămîntului de partid. în același 
timp, este deosebit de important ca 
organizațiile de partid să asigure 
organizarea și desfășurarea învăță- 
mîntului agrozootehnic în cele mai 
bune condiții, astfel ca un număr 
tot mai mare de lucrători de pe o- 
goare să dobîndească cunoștințe a- 
grozootehnice temeinice care, apli-

și lubrifianți, ri- 
calificării méca-

rîndurile parti-

(Continuare în pag. II-a)

Valorificarea superioară 
a masei lemnoase

Muncitorii din exploatările fores
tiere au obținut anul acesta noi 
succese în direcția valorificării ma
sei lemnoase.

Ca urmare a extinderii organiză
rii muncii în brigăzi complexe, fo
losirii mai judicioase a utilajelor, 
sortăm și secționării arborilor în 
puncte de lucru mecanizate, s-a- ob
ținut din fiecare metru cub de buș
tean 70,6 la. sută lemn dr lucru, cu 
1 la sută mai mult decît în perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

© S. Stănel : Din experiența 
constructorilor arădeni : Locuințe 
predate la timp și bine finisate 
(pag. 2-a).

Cititorii scriu „Scinteiî : 
George Sima — între două bri
găzi ; Ion Rîmbu — De ce n-au 
fost însilozați cocenii ? (pag. 2-a).

O I. Cloșcă: „Ziua O.N.U.” 
(pag. 3-a).

© Opinia publică condamnă 
măsurile provocatoare ale S.U.A. 
(pag. 4-a).

Iii llllb; S
.fx y-. ; &

il___ « z Z?:

TAȘKENT 23 Trimisul special 
Agerpres, I. Gălățeanu, transmite:

La 23 octombrie a plecat din Taș
kent spre Moscova tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, și Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, care s-au oprit 
pentru o scurtă' escală în capitala 

S. Uzbece după terminarea vi- 
in Indonezia, India și Birma-

R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, precum și 
ambasadorul R. P. Romîne în Uniu
nea Sovietică, Nicolae Guină.

. Din partea sovietică la prînz au

La furnalul do 1 000 mo intrat recent în func
țiune, la Combinatul siderurgic Hunedoara s-a ela
borat ieri cea de-a 250-a șarjă de fontă.

Brigăzile de furnaliști care deservesc acest a- 
gregat modern conduc cu tot mai multă pricepere 
procesul tehnologic de topire a metalului. La fie
care descărcare ele realizează acum o producție 
de fontă mai mare cu aproape 50 la sută decît în 
primele săptămîni după darea lui în exploatare. 
Producția de fontă realizată aici s-a obținut cu un 
consum de cocs mai mic cu aproximativ 10 la sută 
decît la celelalte furnale.

a 
avut loc repartizarea în produc
ție a absolvenților facultăților ce
lor cinci institute de medicină și 
farmacie din țară — promoția 
1962. S-a asigurat ca în prezent 
toate circumscripțiile sanitare ru
rale din țara noastră să dispună 
de cadre cu calificare superioară. 

Din anul 1948 și pî'nă 
stitutele de medicină și 
au fost absolvite de 
medici, din care circa 
mai în ultimii trei ani.

violonlstalui
Oistrah

Violonistul 
Oistrah a dat 
recital în sala 
Romîne.

Cu măiestria 
sovietic a interpretat lucrări de 
Schubert, Brahms, Stravinski, 
Haciaturian, Prokofiev, Saint- 
Saëns, Vsay. Acompaniamentul la 
pian a fost susținut de Natalia 
Zerțalova (U.R.S.S.).

Publicul bucur eștean a avut 
încă o dată prilejul să-și mani
feste, prin aplauze călduroase, 
prețuirea sa pentru arta violonis
tului oaspete, pentru înalta școală 
muzicală sovietică. ‘(Agerpres)

Declarația guvernului sovietic cu privire la acțiunile 
agresive ale guvernului S.U.A. împotriva Cubei

Guvernul sovietic a dat publi
cității o declarație în care 
cheamă toate guvernele și po-

' avertismentpoarele să-și ridice glasul de 
protest împotriva acțiunilor agre
sive ale S.U.A. împotriva Cubei 
și altor state, să condamne cu 
hotărîre aceste acțiuni.

Guvernul eovietic a respins cu 
hotărîre pretențiile S.U.A. ca sta- . 
iele să le dea socoteală, să le

laporteze ce transportă cu na
vale lor pe marea deschisă. '

Guvernul U.R.S.S. a adresat.un 
serios guvernului 

S.U1A,. și l-a prevenit că, înfăp
tuind măsurile anunțate de pre
ședintele Kennedy, ' își asumă o 
grea răspundere, se joacă în 
mod nesăbuit cu focul.
(Textul declarației în pag. 4-a)

ție al centralei atomo- 
electrice de ’ la Voro- 
nej.

ALBERT LUTHULI, 
cunoscutul reprezen
tant al vieții publice 
din Africa, laureat al 
Premiului Nobel1 pen
tru pace, ' a fost ales 

: la 22 octombrie rec
tor de onoare al’ Uni
versității din-Glasgow^

1963 bugetul guvernu
lui federal al S.U.A. 
va înregistra un defi
cit do 7,7 miliarde de 
dolari.

LA MOSCOVA a so
sit un grup de savanți 
atomiști englezi, care 
vor vizita centre știin
țifice la Moscovă, Le
ningrad, Erevan . și 
șantierul de construc-

ÎN OMAN au fost 
debarcați 6000 de sol
dați englezi, se arată 
într-o declarație a Re
prezentanței de la 
Cairo , a imamului 
Omanului.

CONSILIUL AMERI
CAN AL CAMERELOR 
DE COMERȚ ALE STA
TELOR a anunțat că 
în anul financiar 1962-

La sosire, pe aeroportul Vnukovo
Pe aeroportul Vnukovo, pavoazat 

cu drapelele de stat ale Republicii 
Populare Romîne' și Uniunii Sovie
tice, în întîmpinarea conducătorilor 
de stat romîni au venit tovarășii 
Leonid Brejnev, Frol Kozlov, Ale- . luat parte tovarășii Leonid Brejnev, 
xei Kosîghin și alte persoane ofi
ciale. Erau prezenți Adam Malik, 
ambasadorul Indoneziei, U Pe Kin, 
ambasadorul Birmaniei, Tat, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al In
diei, precum și membrii Ambasadei 
R. P. Romîne la Moscova.

Cu același avion 
la Tașkent Nicolae 
dorul R. P. Romîne

Alexei Kosîghin, Frol Kozlov, Ni
kita Hrușciov, Anastas Mikoian, 
Dmitri Poleanski, Mihail Suslov, 
Nikolai Șvernik, Viktor Grișin și 
alții. fa

r

*
Seara tovarășii Gh. Gheorghiu- 

Dej, Ion Gheorghe Maurer, Corneliu 
Mănescu și persoanele care îi înso
țesc au asistat la spectacolul- 
opera Boris Godunov, prezentat 
Teatrul Mare de Operă și Balet 

prim-șecretar al al,...TASS...tnmsijaite La . 23;.octqmbrie cpîifrală ' îmm-èuhâ cuîn Pnlafnl Marp al TCrnrAlinnlni în ,.Ja Centrala, impieuna CU
oaspeții, au luat loc tovărășii 
L. I. Brejnev, A. N. Kosîghin, F. R. 
Kozlov, N. S. Hrușciov, A, I, Miko
ian. D. S. Poleanski, V. V. Grișin și 
alții.

în lojă se afla, de asemenea, 
Nicolae Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne în U.R.S.S.

Spectatorii au salutat cu căldură 
și cordialitate pe înalții oaspeți ro
mîni și pe conducătorii sovietici.

•

R. S. 
zitei 
nia.

Pe 
ducătorii de stat romîni au 
conduși de Șaraf Rașidov, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al 
p.c.u.s., 1 • ; , ' ' J -. ;
P.C. din Uzbekistan, Iadgar Nasrid- 
dinova, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R. S. S. Uzbece, 
Rahmankul Kurbanov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. S. S. 
Uzbece, și alte persoane oficiale.

■Ar
în cursul zilei, avionul special cu 

care călătoresc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu a sosit la 
Moscova, în drum spre patrie.

aeroportul din Tașkent, con- 
fost

■ic

MOSCOVA 23

s-a înapoiat de 
Guină, ambasa- 
în U.R.S.S.

(Agerpres).

CU 
la 
al

în'Palatul Mare al Kremlinului, în 
numele C.C. al P.C.U.S., Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a fost 
prînz în cinstea delegației 
mentale a R. P. Romîne.

La prînz au participat 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
cretar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri

oferit un 
guverna-

tovarășii 
prim-se-

Utemista Szasz 
Zsofia, filatoare 
la uzinele textile 
„Gheorghe Doja” 
din Sf. Gheor
ghe, regiunea ■ 
Brașov, obține 
zilnic 7 kg fire 
peste plan, de 
calitate superi
oară, ceea ce îi 
asigură un loc 
permanent Ia pa
noul de onoare 
al uzinei.
(Foto : M. Cioc)

i In regiunea 
Maramureș

în toamna aceasta, în regiunea Mara. .. 600 hectare cu grîu, orz și secară. La 
mureș se vor însămînja 109 000 de fel au procedat și colectiviștii din Ciu- 
hectare cu grîu și alte păioase. Pînă la 
23 octombrie însă erau semănate doar 
72 700 de hectare.

Am vizitat în ultimele zile mai multe 
gospodării colective din 4 raioane ve
cine, Carei, Satu Mare, Șomcuta Mare 
și Cehu Silvaniei, care dețin principala 
pondere în agricultura regiunii. Primul 
popas |-am făcut la G.A.C, Foeni, raio- ’ 
nul Carei. Tn seara zilei de 22 octombrie 
aici s-a terminat semănatul. Cum au 
procedat colectiviștii ? în primul rînd, 
ei au recoltat la timp culturile fîrzii de 
toamnă de pe terenurile care urmau 
să se însămînțeze cu grîu. în felul a- 
cesta, mecanizatorii au avut posibilita
tea să pregătească la timp terenul, să 
facă în bune condiții semănatul celor

1

Tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prlm-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

T ovarășului
ION GHEORGHE MAURER

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
Scumpi tovarăși,
In numele populației Republicii Democrate Germane și al nostru 

personal vă mulțumim dv. și poporului romîn. pentru salutul și urările 
cordiale transmise cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a creării Re
publicii Democrate Germane.

Noi, și împreună cu noi populația Republicii Democrate Germane, 
sîntem de aceeași părere cu dv. că vizita delegației de partid și guver
namentale a R. D. Germane în Republica Populară Romînă a contri
buit la legarea și mai strînsă a ambelor noastre țări, spre binele po
poarelor noastre, al întăririi lagărului socialist și al asigurării păcii 
prin încheierea tratatului de pace german și rezolvarea problemei Ber
linului occidental.

Colaborarea frățească politico-economică și culturală dintre cele 
două țări ale noastre a căpătat, noi impulsuri în urma acestei vizite.

Permiteți-ne să. vă urăm dv. și poporului, frate romîn noi și mari 
succese în desăvîrșirea construcției socialismului și asigurarea păcii.

WALTER ULBRICHT
Prini-secretar al C.C. al P.S.U.G. 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. D. Germane
Dr. H. C. JOHANNES DIECKMANN 

Președintele Camerei Populare 
a R. D. Germane

OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. D. Germane

Prof. Dr. ERICH CORRENS 
Președintele Consiliului Național 

■ al Frontului Național al Germaniei 
Democrate

mești și Vezendiu, care au terminat în- 
sămînfările.

în raion sînt'însă și gospodării co
lective rămase 
rile agricole 
de exemplu, 
4 tractoare 
„N-avem ce 
riștii. ; Merge 
lui“. într-adevăr, aci mai erau de re
coltat 100 de hectare cu porumb, iar de 
pe aproape 200 de hectare nu erau 
sfrînși cocenii. La Supuru de Jos, deși 
sînt suprafefe mari de teren pregătite, 
semănatul se face anevoios. Aceasta 
deoarece sînt' puține semănători, iar 
cele care se defectează se repară cu 
înfîrziere.

Și în raionul 
dării colective 
lojib și altele 
mînjările. Alături de ele sînt însă gos
podării rămase mul! în urmă cu acesle 
lucrări. Slab îndrumate de organele 
raionale, conducerile gospodăriilor co
lective clin Porumbești, Hrip, Socond, 
Medieșu Aurit și altele tărăgănează eli
berarea terenului de porumb, coceni, 
sfeclă, carlofi etc, în afară de aceasta, 
multe tractoare nu sînt bine folosite 
din cauză că nu s-au luat măsuri din 
timp pentru asigurarea schimbului doi.

Lucrările agricol 
rămase 
nele 
niei. 
multe 
(ate 
fi fost firesc ca ele să fie sprijinite mai 
temeinic de comitetul raional de partid 
și de consiliul agricol. Acest sprijin nu 
se face însă simțit în suficientă mă
sură. Astfel se și explică faptul că la 
Dunibrăvija, Săcălășeni ș1 în alte gos
podării colective din raionul Șomcuta 
Mare nu începuse încă recoltatul po
rumbului ; la Ulmeni, raionul Cehu Sil
vaniei, tractoriștii din schimbul doi nu 
sînt folosiji cum trebuie.

Timpul este destul de înaintat. Comi
tetele raionale de partid și consiliile 
agricole raionale au datoria sa ajute 
mai temeinic conducerile unităților 
agricole socialiste să-și organizeze 
munca, astfel ca tractoarele și mașinile 
agricole să fie folosite din plin.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii”

în urmă cu lucră- 
de toamnă. La Ghenci, 

în ziua de 22 octombrie 
stăteau -la sediul brigăzii, 
lucra, ne-au spus tracfo- 
greu. recoltatul porumbu-

Satu Mare sînt gospo- 
ca cele din Micula, 
care au terminat însă-

le de 
mult în urmă 

Șomcuta Mare și 
în aceste două 

gospodării colective 
în primăvara acestui

M 600-lea apartament din panouri mari
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Constructorii de lo

cuințe ieșeni folosesc pe scară largă panourile 
mari prefabricate realizînd astiel o productivitate 
a muncii mai ridicată, reducînd pe această bază , 
cu mult durata de execuție a noilor blocuri. Pe 
șantierul „malul drept al Bahluiului", de pildă, se 
montează acum zilnic, în medie, 5 apartamente. 
Zilele acestea, pe șantierul „malul drept al Bahluiu
lui“ au sosit' piesele pentru al 600-lea apartament 
din panouri mari livrate anul acesta de colectivul 
întreprinderii de preiabricate din Roman.

toamnă sînt 
și în raioa- 
Cehu Silva- 
raioane sînt 

înfiin- 
an. Ar

Am aflat cu mînie ves
tea despre măsurile agresi- . 
ve pe care guvernul S.U.A. 
le-a luat împotriva pașni
cului popor cuban. Eu am 
citit despre pirații care 
atacau pe vremuri coră
biile ; asemenea practici le 
credeam moarte în vremu
rile noastre cînd omul se 
înalță spre stele; iată că în 
S.U.A. se găsesc unii care 
ar dori să reînvie pirate
ria internațională. Aseme
nea acte lipsite de .răspun
dere oglindesc spaima pe 
care o încearcă reacționa
rii în fața victoriilor obți
nute de popoarele care 
și-au luat soarta în mâinile 
lor. înțelegem că nu le 
vine la socoteală că po
porul cuban își făurește o 
viață nouă. Dar nimic 
nu le dă dreptul să
amestece în treburi care 
privesc numai poporul cu
ban.

In zilele noastre, po
poarele care-și apără drep
turile. independența sînt 
invincibile, pentru că de 
partea lor stau uriașele 
forțe ale păcii. Anul 
cut, mercenarii S.U.A. 
au invadat Cuba 
împotmolit în mic
Nici în viitor soarta agre^

se

tre-
care
s-au

sorilor nu va fi mai bună. 
Forțele care apără pacea 
sînt puternice. Eu socotesc 
că avertismentul pe care-l 
dă Uniunea Sovietică este 
binevenit și sper că va fi 
luat în seamă.

Țara noastră, ca și cele
lalte țări socialiste, luptă 
neobosit pentru asigurarea 
păcii, pentru slăbirea în
cordării, pentru dezarmare. 
Ele își mențin însă în
treaga vigilență față de 
uneltirile cercurilor impe
rialiste. Sprijinind politica 
de pace a partidului și 
guvernului, noi, muncitorii, 
sîntem hotărîți ca prin 
munca noastră să ne adu
cem mereu contribuția la 
întărirea patriei dragi, a 
forțelor care apără pacea 
în lume.

Poporul cuban are prie
teni multi și de nădejde. 
Am dori să știe că în a- 
ceste zile- cînd asupra lui 
planează din nou o pri
mejdie. sîntem, alături de 
el, cu gîndul și cu inima, 
și avem deplina încredere 
că lupta lui dreaptă va 
izllndi !

NICOLAE IUTEȘ

uzinele „23 August"

Am ascultat aseară la 
radio știrile despre noile 
acțiuni agresive ale State
lor Unite și declarația gu
vernului sovietic adresată 
statelor și popoarelor. Pre
gătirile militare împotriva 
Cubei au drept scop să 
intimideze eroicul popor 
cuban, care și-a cucerit 
prin grele jertfe libertatea 
și independența și a arătat 
că știe să și le apere.

Anul trecut întreaga, 
omenire iubitoare dc pace 
a condamnat invazia ban
delor de mercenari, care 
a avut sfîrșitul cunoscut. 
Lecția istoriei nu le-a 
servit de învățătură. Au 
fost puse la cale noi ac
țiuni ostile, care culmi
nează cu cele anunțate ieri 
de guvernul american. În
țelegem bine că este vorba 
de acte deosebit de se
rioase, care pun în primej
die pacea lumii. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a exprimat gîndurile tu
turor cetățenilor patriei 
noastre, cînd acum cî- 
teva zile în India, a 
spus : „Republica Popu
lară Romînă. celelalte țări 
socialiste, precum și toate 
popoarele iubitoare de 
pace și libertate, sînt pro
fund îngrijorate de încor
darea creată în marea Ca
raibilor. prin provocările 
puse la cale de cerc-

nite, cu ajutorul unor mer
cenari, împotriva indepen
denței și libertății Cubei, 
deoarece aceste acțiuni 
constituie în același timp 
o amenințare împotriva 
libertății și independenței 
tuturor popoarelor care 
s-au eliberat recent de sub 
jugul colonial, precum și 
o amenințare directă pen
tru menținerea păcii în 
lume”.

Tocmai de aceea toți oa
menii iubitori de pace sînt 
interesați să opună acestor 
acte nesăbuite voința lor 
unită de a-i împiedica pe 
agresori să împingă lucru
rile spre catastrofă. Che
marea la vigilență conți
nută în Declarația guver
nului sovietic va avea de
sigur un puternic ecou în 
rîndul popoarelor. .Agreso
rii trebuie să simtă că au 
împotriva lor mînia po
poarelor, iar Cuba că are 
alături pe toți cei ce iubesc 
cu adevărat pacea.

Ca om de știință, ca ce-ț 
țațe an 
liste, 
țiuni 
și îmi 
că popoarele lumii nu vor 
îngădui 
mericani 
focul Cauza 
neînvins.

al unei țări socia- 
condamn noile ac- 
agresive ale S.U.A. 
exprim convingerea

imperialiștilor a- 
să. se joace cu 

Cubei este de

i războinice ' ale Statelor Ü ȘTEFAN
Acad.
S.- NICOL 'U

r
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Anul acesta, în orașul Arad sînt , 
în construcție peste 400 de aparta- 
fheiite. Pe bulevardele Lenin și 
Republicii, pe străzile Șincai. Pra- 
porgescu și Grigorescu au apărut 
blocuri noi, cu apartamente fru
moase și confortabile. Arhitectura 
lor modernă întregește noul peisaj 
al orașului.

în primele 9 luni ale anului, con
structorii din Arad au reușit să pre
dea la termen toate apartamentele. 
Costul unui apartament este cu a- 
proape 900 de lei mai mic decît cel 
planificat.

Cum s-au obținut aceste reali
zări ?

încă de la începutul anului, con
ducerea întreprinderii de construc
ții nr. 4 Arad a urmărit să pri
mească la timp documentația 
tehnică necesară. Pe baza acesteia, 
s-a trecut la organizarea muncii pe 
șantiere, la aprovizionarea punc
telor de lucru cu materiale, utilaje 
și s-au asigurat brațe de muncă ca
lificate.

Pentru timpul iernii s-âu luat o 
serie de măsuri care să dea posi
bilitate constructorilor să lucreze cu 
o productivitate ridicată. La unele 
construcții mai importante s-a in
trodus, în scopul grăbirii ritmului 
de execuție a lucrărilor, al doilea 
schimb de lucru. Echipele de mun
citori au fost reorganizate pe 
blocuri, în raport cu urgența lucră
rilor. Săptămînal s-a analizat felul 
cum sînt respectate graficele de

execuție, intervenindu-se operativ 
acolo unde apăreau deficiențe. Con
ducerea întreprinderii a urmărit ca 
fiecare utilaj de pe șantier să fie 
din plin folosit, reparat și întreținut 
în cele mai bune condiții.

Constructorii au dat atenție și in
troducerii unor procedee și materia
le noi. în locul cofrajelor de cheres
tea ei folosesc cofrajele bachelitizate, 
care pot fi utilizate de aproape 20 de 
ori. în felul acesta se asigură tot
odată o calitate mai bună a lucră
rilor, se realizează însemnate econo
mii de cherestea. S-a trecut, de ase
menea, la prefabricarea scărilor 
din mozaic în diferite culori.

Anul acesta la Arad s-au orga

Din experiența 
constructorilor arădeni

Pare neobișnuit ca, în cuvîntul 
pe care-1 ,rostește în- cadrul unei 
adunări de dare de seama șl ale
geri, un comunist să-și ia rămas 
bun de la tovarășii săi. Dar toc- 

' mal așa s-au întlmplat lucrurile 
la adunarea de alegeri, a organi
zației de bază nr. 1 de la Rafinăria 
Cîmpina.

— Îmi iau rămas bun de la voi, 
tovarăși, și vă mulțumesc pentru 
tot ce-ați făcut pentru mine — a 
Spus lăcătușul fon Lupu.

...Cei din sălă și-au reamintit de 
parcă ar ii fost ieri. în urmă cu 
aproape 6 ani a venit să lucreze la 
atelierul mecanic al rafinăriei un 
tîrțăr. Membrii de partid Ion 
Anton, Ion Chitu l-au luat pe 
lingă ei să-l învețe meserie, 

tînărul, ager, 
sin-

să-1 învețe 
luni, 

să lucreze

Ungă ei 
In cîteva 
harnic, a ajuns 
gur. Tovarășii 11 prețuiau pen
tru că punea 
făcea : fie la 
fie. pe terenul de sport, în biblio
tecă sau în cadrul comitetului 
U.T.M. al rafinăriei.

Primirea în rîndurile partidului 
i-â dat aripi. La îndemnul mem
brilor de partid, a început să ur
meze cursurile școlii medii se
rale de cultură generală. Fruntașul 
în muncă Ion Lupu a devenii șl 
fruntaș la învățătură.

...Acum vreo doi ani insă, spre 
mirarea colegilor, începuse să 
lipsească de la cursuri, Ce se în- 
tlmplase ?

Lupu se îndrăgostise, iar întîl- 
nirile se nimereau în orele de 
curs. Tovarășii l-au ajutat să în
lăture „piedica" ivită. Tinerii s-au 
căsătorit. Și împreună le-a 
mal cu spor șl învățătura, 
munca.

— Acum plecăm amîndoi 
facultate. Vă mulțumim din toată 
inima si eu, si soția. La revedere I

„La revedere" — nu-i rău spus. 
Poate, peste un an, lăcătușii Ion 
Frâțllă, Ecaterlna Stroe și alți 
membri sau candidați de partid, 
azi elevi în clasa Xl-a, se 
vor întîlnl cu el pe sălile Insti
tutului de petrol, gaze st geolo
gie. Iar după ani! studenției — 
poate tot Intr-o adunare de partid 
— Ion Lupu le va spune tovarăși
lor săi de muncă „bun găsit".

ION SPALATELU

inimă în tot ce 
locul de muncă,

nizat mai multe schimburi de ex
periență. Au venit aici constructori 
de pe diferite șantiere din tară. 
Gazdele au avut ce să le arate din 
experiența dobîndită în finisajul lo
cuințelor. De fapt aici se vede mă
iestria constructorilor. Finisajul lo
cuințelor cuprinde o gamă largă de 
lucrări : executarea corectă a ten
cuielilor, montarea uniformă a par
chetelor, asigurarea unei bune func
ționări a instalațiilor de încălzit, sa
nitare și electrice, amplasarea ju
dicioasă a prizelor și întrerupătoa
relor. Toate acestea au stat în a- 
tenția constructorilor arădeni.

Am vizitat cîteva blocuri. Din cele 
mai mici amănunte se vede că aici 
lucrează buni meseriași, constructori 
care-și pun la inimă îmbunătățirea 
finisajului noilor locuințe. Pereții 
sînt vopsiți frumos. Ușile, ferestrele 
sînt corect montate, se închid bine. 
Totul este executat cu gust. Tencu
iala de pe pereții camerelor, de pe 
tavane este uniformă, fără cea mai 
mică ondulație. La instalațiile sani
tare și electrice s-au folosit mate
riale de bună calitate. Și la insta
lațiile de încălzire au fost numai a- 
precieri pozitive. în camere însă, 
așa cum au remarcat mai mulți lo
catari, numărul elementelor de ra
diatoare este prea mic.

Coloritul interioarelor și al exte
rioarelor locuințelor face, de ase
menea. parte din finisaj. Și în a- 
ceastă privință constructorii din 
Arad au obținut succese. La inte
rioarele camerelor s-au folosit cu
lori odihnitoare : pereții crem-alb, 
tavanele vernil, tîmplăria vopsită în 
alb sau maron. La exterioare s-a 
realizat o îmbinare plăcută a 
culorilor. în această privință, con
structorii au ținut seama ca noile

In preajma Zilei Forjelor Armate ale R. P. Romîne

CITITORII SCRIU „SCINTEII

blocuri să se încadreze în mod ar
monios în arhitectura orașului, să 
aibă un colorit viu, atrăgător.

Blocul de pe 
este 
gri j it 
rilor, 
la fațade. La ‘ alegerea culorilor 
pentru fațade proiectantul și con
structorul au ținut seama de blocu
rile din jur. de spațiul verde și de 
alte amănunte. Locatarii s-au mu
tat numai după ce și lucrările edili
tare au fost complet gata: curtea a- 
menajată, asfaltul turnat, ronduri 
de flori. Și, în plus, antenele colec
tive pentru radio gata montate pe 
acoperiș.

în strădania constructorilor ară
deni pentru a da numai aparta
mente frumoase, confortabile, un 
rol de seamă are și felul cum se 
face recepția. Se obișnuiește ca îna
inte de predarea „la cheie” a blo
cului să se facă o prerecepție. Par
ticipă directorul întreprinderii, in- 
ginerul-șef. controlorul tehnic de 
calitate, șefii echipelor care au exe
cutat lucrarea, zidari-tencuitori, zi- 
dari-mozaicari, vopsitori, instala
tori. tîmplari și alții. Exigențele sînt 
mari. Nu se trece cu vederea nici 
cea mai mică defecțiune. Toate ne
ajunsurile constatate sînt remedia
te și numai după aceea se predă 
blocul beneficiarului.

Realizările constructorilor arădeni 
sînt strîns legate de activitatea or
ganizației de partid. Din inițiativa 
ei au fost organizate mai multe 
schimburi de experiență în cadrul 
cărora șefi de echipă și muncitori 
fruntași au împărtășit din experi
ența lor. La blocul „etalon” s-au fă
cut demonstrații practice, arătîndu- 
se cum trebuie lucrat pentru a se 
executa un finisaj de bună calitate. 
Organizația de bază a avut o con
tribuție importantă și în ceea ce 
privește introducerea de procedee și 
materiale noi.

La Arad eforturile constructori
lor sînt concentrate spre termi
narea tuturor locuințelor prevă
zute pentru a fi date în folo
sință anul acesta. Totodată, se fac 
pregătiri intense pentru anul viitor. 
Pînă acum a fost asigurată întreaga 
documentație tehnică necesară a- 
partamentelor ce se vor construi. A 
fost stabilit amplasamentul noilor 
blocuri ; s-au organizat șantierele 
pentru ca munca în perioada de iar
nă să se desfășoare în bune con
diții ; s-a procurat o bună parte din 
materialele necesare.

Am redat cîteva aspecte din ac
tivitatea constructorilor arădeni. 
Experiența lor ar merita să fie stu
diată și de alte șantiere.

un
Și 
atît

strada Grlgorescu 
model de finisaj 
de

la
îmbinare 

interioare

m- 
a cuio- 

cît și

S. STANEI

Noi blocuri de locuințe in orașul Arad
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Brigada condusă de Petre Botezatu este de multă 
vreme fruntașă în secția mecanică a Șantierului 
naval „1 Mai'’-Brăila. Acum două luni ea și-a în
deplinit angajamentul de a realiza pînă la sfîrși- 
tul anului economii de materiale în valoare de 
14 000 lei. Cu acest prilej, șeful brigăzii a stat de 
vorbă cu fiecare muncitor și astfel au fost scoase 
la iveală noi rezerve de folosire rațională a meta
lului și îmbunătățire a calității produselor.

Discuțiile au avut ecou în întreaga secție. 
Muncitorii din brigada lui Iordan Voicu au hotărît 
să nu rămînă mai prejos. Intre cele două brigăzi a 
pornit o întrecere pasionantă pentru a da vaselor 
aflate pe cală piese de bună calitate, pentru a fo
losi cu chibzuință metalul.

De atunci, fiecare muncitor se străduiește să-și 
organizeze mai bine munca, studiază cu atenție 
desenele tehnice ale reperelor, pentru a le croi și 
executa astfel încît să dea mai puține deșeuri.

Bilanțul e edificator. Membrii brigăzii conduse 
de Petre Botezatu au economisit pînă acum mate
riale în valoare de peste 50 000 lei, iar brigada lui 
Voicu Iordan a realizat economii în valoare de 
peste 32 000 lei. Întrecerea continuă.

GEORGE SIMA 
tehnician

BE CE N-AU FOST INSILOZAU COCENII?
Colectiviștii din satul Uncești, raionul Vaslui, au 

muncit cu rivnă anul acesta pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic. Pentru ca animalele să fie 
bine hrănite este nevoie de o puternică bază fura
jeră. Gospodăria n-a putut asigura însă cantitățile 
necesare de furaje insilozate. Mai mulți colec
tiviști au propus ca, îndată după recoltarea 
porumbului, să se însilozeze în acest an și o bună 
parte din cocenii de porumb. Pentru insilozare au 
fost săpate două gropi cu o capacitate de cite 60 
de tone. Porumbul a fost recoltat, cocenii însă s-au 
uscat pe cîmp. Gospodăria are o tocătoare, dar 
consiliul de conducere nu s-a îngrijit să procure 
un tractor de la S.M.T. pentru a o pune în func
țiune. In felul acesta propunerea colectiviștilor n-a 
fost realizată.

Ce părere au tovarășii din consiliul de conducere 
și din biroul organizației de bază despre această 
lipsă de spirit gospodăresc ?

ION RÎMBU 
colectivist

(Urmare din pag. I-a)

cate în practică, să ducă la sporirea 
producției agricole.

Prin analiza temeinică a muncii 
politico-educative desfășurate de or
ganizațiile de bază și stabilirea unor 
măsuri concrete, adunările de ale
geri trebuie să contribuie la inten
sificarea și creșterea eficacității a- 
cestei munci, în așa fel încît să asi
gure ridicarea continuă a conștiin
ței țăranilor colectiviști, dezvoltarea 
atitudinii înaintate față de muncă 
și față de avutul obștesc, mobiliza
rea tuturor forțelor lor în lupta pen
tru înflorirea agriculturii socialiste.

Desfășurarea alegerilor de partid 
la sate se îmbină cu aplicarea unui 
șir de măsuri organizatorice care au 
fost luate, recent de conducerea 
partidului, ' între care constituirea 
de comitete de partid în G.A.S. și 
G.A.C. care au un număr mai mare 
de membri și candidați de partid, 
înființarea de organizații de bază 
pe secții și brigăzi în G.A.S. și 
G.A.C. Pentru ca membrii și candi- 
dații de partid din 
crează în brigăzile 
poată participa cu 
tot cursul anului la 
Secretariatul C.C. al P.M.R. reco
mandă ca ei să fie invitați la adu
nările generale ale organizațiilor de 
bază din gospodăriile colective ; cei 
care lucrează permanent pe lingă o 
gospodărie colectivă să fie luați în 
evidența provizorie a organizației 
de bază din gospodăria colectivă 
respectivă. Aplicarea acestor măsuri 
va duce la îmbunătățirea muncii or
ganizațiilor de partid din G.A.S., 
S.M.T. și G.A.C., la creșterea rolu
lui de conducător politic al organi
zațiilor de bază din unitățile agri
cole.

S.M.T., care- lu
de tractoare, să 

regularitate în 
viata de partid,

Nu numai organele conducătoare 
de partid, ci fiecare comunist răs
punde nemijlocit de activitatea or
ganizației din care face parte. Adu
nările de alegeri vor fi cu atît mai 
rodnice, cu cît membrii și candidații 
de partid își vor înțelege mai pro
fund această răspundere, vor parti
cipa mai activ la dezbateri, vor 
analiza cu exigență activitatea or
ganizației și a lor proprie, vor veni 
•cu propuneri bine gindite pentru îm
bunătățirea muncii.

Hotărîtoare pentru succesul acti
vității de viitor a organizațiilor de 
partid este alegerea noilor organe 
conducătoare. Folosind dreptul lor 
statutar de a face propuneri și a-și 
spune părerea despre candidații 
pentru noul birou, comuniștii de la 
sate sînt chemați să aleagă în orga
nele conducătoare pe tovarășii cei 
mai activi în producție și in activi
tatea obștească, oameni principiali, 
cu o bună pregătire politică și pro
fesională, cu simțul noului, care nu 
dau înapoi în fața 
bucură de prestigiu 
mase, 
cauzei

Este 
partid 
legere, 
birourilor 
din G.A.S., S.M.T și G.A.C., a se
cretarilor comitetelor de partid nou 
constituite, încît aceștia să- cores
pundă pe deplin sarcinii de înaltă 
răspundere ce li se încredințează.

Adunările de dări de seamă șl a- 
legeri ■ în organizațiile de partid de 
la sate constituie un prilej de ridi
care la un nivel și mai înalt a 
muncii de partid în toate unitățile 
agricole în vederea îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor trasate de Con
gresul al III-lea al partidului.

greutăților, se 
și autoritate în 
trup și suflet

O zi din viata ostășească
— în liniștea dimineții de toamnă se aud citeva comenzi scurte. Apoi, coman

danții de tancuri, caporalii Alexandru Buțjaru și Gheorghe Stan, raportează loco- 
tenentului-major Mihail Călinescu că echipajele sînt gata să Înceapă o nouă zl 
de instrucție (fotografia de sus). Ostașii acestor echipa|e sint bine cunoșcuțl 
în unitate. în aplicațiile tactice și la tragerile de luptă ei au obținut rezultate 
dintre cele mai bune. Aproape toți au insigna de „Militar de frunte”.

— La ora de pregătire teoretică (fotografia din mijloc), comandantul subuni
tății explică ostașilor părțile componente ale motorului tancului.

— E seară. în clubul unității (fotografia de jos) sau în sălile de 
activitate politico-culturală, ostașii găsesc prieteni dragi : cărțile preferate, apara
tul de radio sau televizorul, șahul, ziarele. Toate acestea contribuie la ridicarea 
nivelului lor politic și cultural.

Seri ale prietenilor filmului
Incepind din luna vii

toare, Întreprinderea cine
matografică de sfat a ora
șului București organizează 
la cinematograful „V. A- 
lecsandri" seri ale priete-

a-
pe

nilor filmului. In cadrul 
cestor seri, de două ori 
săptămină, vor fi prezen
tate filme, insofite de con
ferințe despre clasicii cine
matografiei mondiale. Pen-

tru luna noiembrie au fost 
fixate următoarele teme : 
„Revoluția din Octombrie 
oglindită în film", „Dov- 
jenko", „Charlie Chaplin" 
și „Jean Gabln".

sînt devotați 
partidului
de datoria
să facă o

a secretarilor și membrilor 
organizațiilor de bază

membrilor de 
asemenea a-

RADIO, miercuri 24 octombrie o Suiie 
simfonice — ora 9 00 — I o Teatru la 
microfon „Oameni pe pod“ de Scrghoi 
Antonov — ora 10 00 — 1 » Concert de 
prînz — ora 12,00 — I • Muzică de ca
meră de compozitori ruși — ora 12.15 — 
H e Opera „Blaise ciubotarul“ de Phi- 
lidur — ora 12,30 — I o Din muzica po
poarelor 
reporter 
populare 
naționale 
vocale din opere -• ora 14.30 — II • Con
certul pentru pian șl orchestră da Pas
cal Bențolu — ora 15,30 — II « Sonata 
în sol minor de Locatolli, interpretează 
Ion Voicu și Dagobert Bucholz — ora 
16,30 — II » Din operetele lui Kaiman
— ora 17,00 — II ® Cîntece despre Ma
rele Octombrie — ora 17,10 — l • Sfatul 
medicului : Prevenirea arterosclerozei
— ora 17 30 — II o Ciclul integral al

- ora 12,45 — II e Carnet de
- ora 13,15 - II e Melodii 
romîneștl și ale , minorităților
- ora 15.00 — Ie Ansambluri

simfoniilor Iul Beethoven dirijate de 
George Georgescu. Simfonia a V-a în do 
minor - ora 10,00 - 1 o Emisiune lite
rară „Oameni al scptenaiului“ — ora 

• 18,50 — II • Pagini orchestrale din opere
— ora 18.35 — 1 • Jurnalul satelor — ora 
19.00 — I » Seară de romanțe — ora 19.40

— I e Tribuna radio: „Programul P.C.U.S.
— Manifestul Comunist al epocii contem
porane“ — ora 20.30 — II e Din viața de 
.concert a Capitalei — ora 20,40 — I • 
Scriitori la microfon — ora 21.15 — I 
o Muzică populară rominească — ora 
21.30 — I o Transmisie de la Londra. 
Geneva și Paris a concertelor susținute 
rle orchestra simfonică B.B.C., dirijor 
Mo-manri Del Mar ; orchestra ..Suisse 
Romande“, dirijor Ernest Ansermet și 
orchestra simfonică a Radiodifuziunii 
daneze, dirijor Thomas Jensen, cu pri
lejul Zilei Națiunilor Unite. Soliști : 
Jacqueline Dupré. Galina Vișncvskaia șl 
Henryk Szering — ora 21,45 — II.
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Pentru muncitorii 
forestieri

în exploatările 
forestiere din regiu
nea Oltenia au tost 
construite anul a- 
cesta încă 20 de 
cabane pentru tăie
torii de lemne. Cu 
acestea, numărul 
cabanelor din în
treprinderile fores
tiere ale regiunii se 
ridică la aproape 
230.

*

în vederea valo
rificării masei lem
noase din bazinele 
greu accesibile din 
regiunea Maramu
reș, se construiește 
o largă rețea de 
drumuri forestiere. 
Din 1960 și pînă în 
prezent în pădurile 
din raza întreprin
derilor forestiere 
din Baia-Mare, Sa- 
tu-Mare, Slghet etc. 
s-au construit și dat 
In folosință peste 
120 km de drumuri 
auto.

Pregătiri la cabane
Cabaûélé Déia si 

Katàu, importante 
puncte turistice de 
iarnă din nordul Mol
dovei, au fost pregă
tite pentru sezonul 
rece. Ele au fost re
novate Si reutilate. De 
asemenea, au fost re- 
amenajați 15 km de 
'drumuri care duc la 
cabane. Pregătiri pen
tru sezonul de iarnă 
s-au făcut si la caba
nele MestecăniS. tli-, 
sesti și altele din re
giunea Suceava.

Paralel cu desfășurarea lu
crărilor agricole, în gospodă
riile colective, gospodăriile 
de stat și stațiunile de ma
șini și tractoare din regiunea 
Suceava se fac, in aceste zile, 
intense pregătiri pentru deschi
derea învătămîntului agrozoo
tehnic de masă cu durata de 3 
ani. Acolo unde s-a dat aten
ția cuvenită organizării învătă
mîntului, pregătirile sînt avan
sate, cursurile vor funcționa în 
niod normal de la început.

în raionul Botoșani, organele 
de partid, de stat șl agricole 
s-au ocupat îndeaproape de a- 
ceastă problemă. Instrucțiunile 
elaborate de Consiliul Superior 
dl Agriculturii au fost temeinic 
dezbătute într-o ședință a bi
roului comitetului raional de 
partid, la care au participat 
șeful secției de învățămînt a 
sfatului popular raional și mem
bri ai comitetului executiv al 
consiliului agricol. Cu această 
ocazie, s-a întocmit un plan de 
măsuri privind modul cum tre
buie să se pregătească deschi
derea învățămînțului agrozoo
tehnic. într-o ședință de in
structaj, care a avut loc ulte
rior la raion, prevederile aces
tui plan, precum și ale Instruc
țiunilor Consiliului Superior al 
Agriculturii au fost aduse la 
cunoștința secretarilor comite
telor comunale de partid, pre
ședinților sfaturilor populare 
comunale, președinților gospo
dăriilor colective și a cadrelor 
tehnice din G.A.C., directorilor 
gospodăriilor de stat și S.M.T., 
reprezentanților cooperației de 
consum.

Urmărirea îndeaproape a te
lului cum este tradus în viață 
planul de măsuri a constituit o 
preocupare de seamă a orga
nelor raionale. Mergind pe te
ren, pentru a îndruma buna 
destășuiare a lucrărilor agri
cole, activiștii de partid și de

In regiunea Suceava

Deschiderea cursurilor agrozootehnice - 
mai temeinic pregătită !

■stat, membrii consiliului agri
col raional s-au interesat în
deaproape și de felul cum se 
pregătește deschiderea învăță- 
mîntului agrozootehnic. Roadele 
acestei activități n-au întîrziat 
să se arate. înscrierea cursan- 
țiloi s-a făcut în urma discu
țiilor individuale purtate cu oa
menii, după ce li s-a explicat 
importanța învățămînțului agro
zootehnic. Ca urmare, la cele 
118 cercuri organizate în raion 
au fost antrenați aproape 7 000 
de cursanți — cu mult mai 
mulți decît în anul trecut. Cu 
aceeași atenție s-a făcut și se
lecționarea lectorilor. Merită a 
fi evidențiate în mod deo
sebit gospodăriile colec
tive din satele Leorda, Bui- 
măceni, Romînești, Todireni, 
Drislea și altele, unde consiliile 
de conducere, cadrele tehnice 
și organizațiile de bază s-au 
ocupat cu multă răspundere de 
bunul mers al învățămînțului 
agrozootehnic de masă.

Rezultate bune s-au obținut și 
în ceea ce privește asigu
rarea condițiilor materiale ne
cesare bunei desfășurări a în- 
vățămîntului agrozootehnic. în 
cele mai multe locuri, condu
cerile , umtăților agricole so
cialiste și comitetele executive 
ale sfaturilor populare se îngri
jesc de amenajarea localurilor 
unde se vor ține cursurile, de 
asigurarea lemnelor pentru în
călzit etc. Numeroși lectori 
și-au strîne material didactic 

care să-i ajute să predea lecții 
mai interesante, strîns legate 
de specificul gospodăriei.

Din păcate mai sînt raioane 
(Dorohoi, Rădăuți, Săveni și al
tele) în care pregătirile pentru 
deschiderea învățămînțului a- 
grozootehnic de masă sînt ră
mase în urmă. Este adevărat 
că și aici sînt gospodării co
lective ca cele din satele 
Bajura, raionul Dorohoi, Doi
nești, raionul Rădăuți etc., 
unde s-au obținut rezultate 
bune. Dar în aceste raioa
ne sînt destule locuri unde 
pregătirile pentru deschiderea 
cursurilor întîrzie nejustifiaat, 
organizarea cercurilor, recru
tarea cursanților și a lectorilor 
nu se fac potrivit instrucțiunilor 
Consiliului Superior al Agricul
turii.

Ne-am oprit în comuna Vîrfu 
Cîmpului, raionul Dorohoi. To
varășul Ion Vîntu, secretarul 
comitetului comunal de partid, 
susținea că în gospodăria co
lectivă de aici s-au organizat 
două cercuri (pentru cultura 
plantelor de cîmp și creșterea 
animalelor), că s-a stat de 
vorbă cu marea majoritate a 
cursanților înscriși. Dar nici 
președintele gospodăriei, Ion 
M. Moraru, și vicepreședintele 
ei. Dumitru Ciubotărașu, nici 
brigadierii cu care am stat de 
vorbă. Alexandru Huțu și Du
mitru Ciornei, nu știau nimic 
despre organizarea acestoi 
forme de învățămînt, deși figu
rau pe listele de cursanți. Cum 

s-au petrecut lucrurile ? Sarcina 
de a se ocupa de înscrierea 
cursanților a fost încredințată 
tovarășei Flutur Dumitrița, teh
nician agronom în gospodăria 
colectivă. Ea a rezolvat-o „ope
rativ“: a înscris pe listă pe 
cine a crezut de cuviință. Ta
belele au fost înmî-nate secre
tarului comitetului comunal de 
partid, iar de aici au plecat 
la raion.

Cam la fel s-a procedat și la 
gospodăria colectivă din Mili- 
șăuți, raionul Rădăuți. Fără 
să se stea de vorbă cu oa
menii, fără să li se arate de ce 
se organizează cursurile, de ce 
sînt necesare, consiliul de con
ducere al gospodăriei, pre
ședinte Dumitru Păsărilă și in
ginerul agronom Anatolie Ivă- 
nescu au întocmit tabelele cu 
cursanții așa cum au crezut ei 
de cuviință. Un exemplar a fost 
înaintat consiliului agricol ra
ional iar altul... a fost „încredin
țat" paznicului gospodăriei, Ni
colae Tudore, ca să meargă 
cu el prin sat, pe la oameni, 
să-i pună să semneze de luare 
la cunoștință.

La toate acestea trebuie 
adăugat faptul că în unele 
gospodării nu sînt antrenați în 
suficientă măsură la cursuri fe
mei și tineri, care, după cum se 
știe, au un rol însemnat în bu
nul mers al procesului de pro
ducție

Așadar, după cum araiă 
faptele, slab îndrumate de or
ganele raionale de partid și de 

stat, de consiliile agricole, con
ducerile unor unități agricole 
nu dau atenția cuvenită pregă
tirii în cele mai bune condiții 
a învățămînțului agrozootehnic. 
Tovarășii Gheorghe Gunzu, pre
ședintele G. A. C. Cristinești, 
raionul Dorohoi, și Luca Giu- 
lotti, inginer agronom, bună
oară, ne spuneau că organiza
rea învățămînțului e a 20-a 
sarcină pe care o au de rezol
vat în aaeste zile. Cu o aseme
nea concepție, e de mirare ca
racterul formal al pregătirilor 
ce se fac aici pentru deschi
derea cursurilor ?

Unele lipsuri sînt și în ce 
privește alegerea lectorilor. 
Astfel, la Consiliul agricol raio
nal Dorohoi, pe listele lectorilor 
poți întîlni pe inginerul agro
nom Valeriu Ionescu șl medi
cul veterinar Emil Chiribelea. 
Fiecare dintre ei va conduce 
aîte un cerc. Numai că aceștia 
nu știau nimic despre sarcina 
primită.

Experiența bună a conduce
rilor unor unități agricole so
cialiste, a celor mai active ca
dre tehnice, trebuie să fie larg 
popularizată de consiliile agri
cole raionale.

Timpul scurt care a mai ră
mas pînă la deschiderea 
cursurilor să fie folosit din 
plin pentru asigurarea condi
țiilor necesare bunei desfă
șurări a învățămînțului agro
zootehnic de masă. în acest 
scop, organele de partid și 
de stat, consiliile agricole tre
buie să îndrume mai temei
nic munca conducerilor unită
ților agricole socialiste și a or
ganizațiilor de partid de aici, 
să controleze îndeaproape, zi 
de zi, modul cum se desfă
șoară pregătirile în vederea în
ceperii cursurilor.

N. ȚUICU 
coresp. „Scînîeii"

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. p. Romîne : Othello — (orele 19 30). 
Teatrul de Stat de Operetă : Rosemarie
— (orele 19,30) Filarmonica de Stat
„George Enescu“ (Sala mică a Palatului 
R. P. Romîne) : Ciclul „Muzica de-a 
lungul veacurilor“ : Prokofiev — (orele 
20). Teatrul Național „I, L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : Orfeu în Infern — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) : Siciliana — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : Ciocîrlia — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Bucătăreasa — (orele
20) . Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu 1) : Menajeria de 
sticlă — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahla nr. 76) : Fotbal — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret șl copii 
(Sala pentru tineret) : Prima întîlnire — 
(orele 20). (Sala pentru copii) : Băiatul 
din banca doua — (orele 18). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești (Sala Pala
tului R. P. Romîne) : Doi tineri din Ve
rona — (orele 19,30). Teatrul evreiesc de 
Stat : O seară de folclor muzical evre
iesc — (orele 20). Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : Vorba revis
tei — (orele 20). (Sala Victoriei) : Muzica, 
bat-o vina — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Orfeu) : Un băiețel, o paiață 
și o maimuță șl Rochița cu figuri — 
(orele 18). (Sala Academiei) : Căluțul co
coșat — (orele 16).

CINEMATOGRAFE : Celebrul 702 : Re
publica (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 j 21,30). 1 
Mai (10 ; 12 ■ 15 ; 17,05 ; 19,10 ; 21,15). Cen
trul înaintaș a murit în zori — rulează la 
cinematografele Magheru (10 ; 12 ; 15 : 17 ; 
19 ; 21), București .(9 ; 11 : 13 ; 15 : 17 ; 19 ;
21) , Gh. Doja (9,45 : 12 ; 14,15 : 16,30 : 18,45 ; 
21) și Miorița (10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45).  La 30 de ani — rulează la cinemato
grafele V. Aleesandri (15 ; 17 : 19- ; 21), Ti
neretului (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 : 18.30 :
20,45).  Bandiții din Orgoloso — rulează la 
cinematografele I C. Frlmu (9,30: 11,45: 
14; 16,15; 18,45; 21), 8. Martie (10,30; 12.30; 
15 ; 17 ; 19 : 21). Sub ploaia atomică — ci
nemascop : Elena Pavel (10 ; 12 ; 14,15 ;
16,30 ; 18,45 ; 21). înfrățirea între popoare 
(16 ; 18,15 ; 20,30), Floreasca (16 ; 18,15 ;
20.30) , B. Delavrancea (16 ; 18 ; 20). Casa 
de la răscruce : Lumina (rulează în con
tinuare cls la orele 9,45 pină la orele 14 ; 
după-amlază 10,10 • 18,30 ; 20.45) Flacăra 
(16 ; 18,15 ; 20,30) Luceafărul (15.30 : 18 ;
20.30) . Vîrsta dragostei : Victoria (9,30 : 
11.45 : 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45). Omul cu 
două fețe : Central (10,30 ; 12,30 : 14,30 ;
16,30 ; 18,45 ; 21). Program pentru copii : 
13 Septembrie (10 ; 11,15). O viață : 13 
Septembrie (12,45 ; 16 ; 17 ; 19 ; 21). Rai
dul vărgat : Timpuri noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pină la orele 
15). Filme documentare— rulează in con
tinuare de la orele 17 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri nöi. Alarmă - în 
munți : Maxim Gorki (16 : 18.15 ; 20.30). 
Departe de patrie : Cultural (16 : 18,15 ; 
20,15). Vîntul sudului : Alex. Popov (9 : 
11 ; 13 ; 15 ; 17,05 ; 19,10 : 21,10). învierea
— ambele serii : Gflvlța (16 ; 19,30). La 

noapte va muri orașul : C-tin David 
(15,30 ; 18; 20,30). Cartierul viselor: V. 
Roaită (19,15 ; 12,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30). 16 
Februarie (16 ; 18 ; 20). Palatul de cleș
tar : Unirea (16 ; 18 ; 20). Nouă zile din- 
tr-un an : Alex. Sahia (9,45 ; 12 ; 14.15 ;
16,30 ; 18,45 ; 21), 23 August (10 : 12,30 ; 
16; 18,30; 21). Șampanie și melodii — ru
lează la cinematograful T. Vladimirescu 
(15 : 17 ; 19 ; 20,45). Drumuri despărțite : 
Munca (16 ; 18,15 ; 20,30 ), Olga Banele 
(16 ; 18.15 ; 20,30). Aventurilo lui Huckle
berry Finn — cinemascop : Popular 
(15 ; 17 ; 19 ; 21,10), G. Coșbuc (9.45 ; 12 : 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). De la Apenlni la 
Anzi — cinemascop : Arta (15 ; 17 ; 19 ; 
21). Tintin și misterul „Linei de aur“ : 
Moșilor (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Lazarillo 
de 'formes : Donca Slmo (16 ; 18,15 ;
20.30),  Volga (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30; 
Diurn de încercare — rulează la cinema
tografele M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), 
3Ö Decembrie (16 ; 18,15 ; 20,30). Două 
vieți — ambele serii : Ilie Pintilie (15,30 ; 
19). Vals pentru un milion : 8 Mai (15 ; 
17 ; 19 ; 21). Cînd comedia era rege și 
Vîrsta de aur à comediei — rulează la ci
nematograful Libertății (10 ; 13,15 ; 16,30 ;
19.45).  Alexandr Nevskl : Drumul Serii 
(16 ; 18,15 ; 20.30). Acord final : Aurel 
Vlaicu (15 ; 17 : 19 ; 21).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 15 trans
misie de la stadionul Republicii : întil- 
nirea de fotbal dintre selecționata divi
zionară A și selecționata Cllmplcă a 
R. S. Cehoslovace Orele 17,00 — EMI
SIUNEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins : Telejur
nalul săptâmînii ; Reducerea cheltuieli
lor de producție în atenția uzinei ; Re
portaj la școala profesională a uzinelor 
„23 August". Biblioteca noastră ; Muzi
că distractivă. 19,00 — EMISIUNEA PEN
TRU SATE.

CUM p VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost frumoasă, 

cerul a fost senin. Vîntul a suflat slab 
Temperatura aerului la orele 14 înre
gistra valori cuprinse între 18 grade la 
Tecuci, Tg. Qcna, Constanța și Sf. 
Gheorghe-Deltă și 11 grade la Gheor- 
ghieni. In București : vremea a fost 
frumoasă, cu cerut senin. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a fost 
de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 
și 27 octombrie. In țară : vreme schim
bătoare, cu cerul mai mult noros în ju
mătatea de nord a țării și variabil, mal 
mult senin în celelalte regiuni. Vint slab 
pină la potrivit. Temperatura în gene
ral staționară. Minimele vor fi ûupvinsé 
între minus 4 grade și plus 6 grade Mr 
maximele între 10 și 20 de grade Ia 
București : vreme în general frumoa-.ă, 
cu cerul variabil, mai mult senili. Vînt 
slab Temperatura în creștere Ușoară. 
Dimineața ceață slabă.
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Sesiunea Comisiei romîno-bulgare 
de colaborare tehnico-științiîică• •

In întreaga tară continuă să aibă 
loc numeroase manifestări închinate 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

In ciclul de conferințe „Comunis
mul și progresul tehnico-științific”, 
la Casa prieteniei romîno-sovietice 
din Capitală s-a ținut simpozionul 
„Contribuții ale savantilor sovietici 
la descoperirea și folosirea unor noi 
surse de energie”. Au vorbit cu a- 
cest prilej acad. Horia Hulubei, di
rectorul Institutului de fizică ato
mică al Academiei R.P. Romîne, și 
prof. univ. Remus Rădulet, membru 
corespondent al Academiei, directo
rul Institutului de energetică.

La Casa de cultură a tineretului 
din raionul „16 Februarie”, prof, 
univ Călin Popovici, șeful secției 
de astrofizică a Observatorului 
Astronomic din București, a confe
rențiat despre „U.R.S.S. pe primul 
loc în lume în cucerirea spațiului 
cosmic”.

La Casa prieteniei romîno-sovie
tice din Craiova a avut loc mărfi 
după-amlază un medalion muzical 
„R. Glier”, iar în școlile medii din 
Craiova, Turnu-Severin și Tg. Jiu, 
cj avut loc manifestări cu tema : 
„Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, oglindită în literatură”, 
„Maiakovski — poetul revoluției”, 
„Scrisori de la prieteni dragi”. La 
exploatarea minieră Rovinari, nu
meroși muncitori au participat la o 
seară de recenzii. în cadrul căreia 
s-a prezentat romanul „Frații Erșov” 
de V. Kocetov.

în orașele Rîmnicu-Vîlcea, Curtea 
de Argeș și Cîmpulung-Muscel s-au 
amenajat expoziții cu fotografii care 
oglindesc aspecte din viata și munca 
constructorilor comunismului.

Mărfi seara, la Casa prieteniei ro
mîno-sovietice din Cluj, a avut loc

simpozionul „Tehnica sovietică în 
anii septenalului”, în cadrul căruia 
au vorbit ing. Alexandru Domșa, 
rectorul Institutului politehnic din 
Cluj, conf. univ. Dezideriu Maroși, 
ing. Albert Antal și Gh. Birsan.

Pînă acum, cu prilejul Lunii prie
teniei romîno-sovietice, in regiunea 
Cluj au fost organizate festivaluri 
ale filmului sovietic în localitățile 
Cluj, Turda, Bistrița. Dej. Gherla, 
Huedin, Năsăud, iar în 32 de centre 
de comună din regiune au fost pre
zentate diferite filme sovietice.

★

în orașele și satele regiunii Hune
doara au avut loc pînă acum mai 
mult de 150 de manifestări închi
nate Lunii prieteniei romîno-sovie
tice. în centrele industriale din re
giune au fost prezentate 22 jurnale 
de actualități cu tema „în lumea 
științei și tehnicii sovietice”, iar la 
Hunedoara, Brad și în alte orașe 
s-au tinut simpozioane intitulate 
„Drum în era cosmică”. în 35 de lo
calități din regiune au avut loc șe
zători literare închinate prieteniei 
romîno-sovietice.

k
La Casa prieteniei romîno-sovie

tice din Brașov a avut loc marți 
după-amiază o conferință cu tema 
„Prin muzeele Moscovei și Lenin
gradului”, după care a rulat un film 
sovietic.

★
Delegația Consiliului Central al 

Sindicatelor din Uniunea Sovietică 
condusă de V. I. Prohorov, secretar 
al C.C.S., care se află în vizită in 
țara noastră, a sosit luni în regiunea 
Hunedoara. Oaspeții au vizitat Com
binatul siderurgic și noul oraș mun
citoresc de la Hunedoara.

(Agerpres)

între 15 și 22 octombrie a.c. a a- 
vut loc la București cea de-a XIII-a 
sesiune a Comisiei romîno-bulgare 
de colaborare tehnico-științifică.

La sesiune au fost analizate rezul
tatele îndeplinirii hotărîrilor adop
tate la sesiunea precedentă și au 
fost examinate problemele privind 
intensificarea schimbului reciproc oe 
informații referitoare la realizările 
obținute în diferite ramuri ale eco
nomiei celor două țări.

în conformitate cu Protocolul

Teatrul de miniaturi din Leningrad 
a părăsit Capitala

După un turneu de trei săptămîni 
în tara noastră, Teatrul de minia
turi din Leningrad, de sub condu
cerea lui Arkadi Raikin, artist al 
poporului al R.S.F.S. Ruse, a pără
sit marți Capitala.

înainte de plecare, Arkadi Raikin 
a transmis publicului romînesc — 
prin intermediul unui redactor al 
Agerpres — următoarele : Mulțu
mesc publicului generos din tara

dv. pentru înalta apreciere dată ac
tivității teatrului nostru. Am întîl- 
nit aici la București, la Constanta 
și Iași spectatori cu un simt fin al 
umorului, care au reacționat minu
nat la glumă și satiră și care au 
aplaudat călduros miniaturile pre
zentate de noi. Ne vom aminti mult 
timp de acest turneu și de admira
bilii dv. spectatori. (Agerpres)

Centenarul primei lucrări 
romînești de geologie

Geologii din țara noastră aniver
sează un important eveniment — 
împlinirea a 100 de ani de la pu
blicarea celei dintîi lucrări originale 
romînești de geologie. Este vorba de 
lucrarea lui Gr. Cobălcescu intitu
lată „Calcariul de la Răpidea“, 
care a apărut în anul 1862 în „Re
vista romînă de științi, litere și 
arte". Lucrarea era însoțită de trei 
planșe, prezentînd mai multe profile 
geologice ale dealului Răpidea, si
tuat în podișul central moldovenesc, 
o hartă geologică a acestui podiș, 
mai multe fosile descoperite și de
senate probabil de Cobălcescu etc.

înainte de această dată, geologia 
Romîniei era încă necunoscută, 
așa încît Cobălcescu a făcut o operă 
de pionierat. Om de știință și pa
triot, Cobălcescu a legat strîns pro
blemele de cercetare științifică de 
dezvoltarea economică a țării, luînd 
atitudine împotriva capitaliștilor 
străini care exploatau petrolul și 
alte bogății ale subsolului țării.

Cu prilejul centenarului apariției 
primei lucrări originale romînești de 
geologie, marți a avut loc în aula 
Academiei R. P. Romîne o ședință 
organizată de secția de geologie și 
geografie a Academiei, m colaborare 
cu Universitatea „Al. I. Cuza" din 
Iași, unde Gr. Cobălcescu a fost pro
fesor timp de peste 30 de ani. Cu
vîntul de deschidere a fost rostit de 
acad. Al. Codarcea, președintele Co
mitetului Geologic, președintele sec
ției de geologie și geografie a Aca
demiei. Din partea Universității din 
Iași a vorbit prof. univ. I. Creangă, 
rectorul Universității. Au fost pre
zentate apoi comunicările „O sută 
de ani de la publicarea celei dintîi 
lucrări de geologie scrisă în limba 
romînă", de prof N. Macarovici, de 
la Universitatea din Iași, și „Un curs 
de geologie al lui Gr. Cobălcescu din 
1880“ de acad. G. Murgeanu.

(Agerpres)

semnat, partea romînă va pune la 
dispoziția părții bulgare documen
tații și va primi specialiști bulgari 
pentru a se documenta îndeosebi în 
domeniul industriei petrolului și chi
miei. industriei lemnului, industriei 
construcțiilor și în probleme de să
nătate publică.

Republica Populară Bulgaria va 
pune la dispoziția părții romîne do
cumentații și va primi specialiști ro- 
mîni pentru a se documenta îndeo
sebi în domeniul materialelor de 
construcții, brichetării ligniților, in
dustriei alimentare, irigațiilor.

Membrii delegației bulgare au vi
zitat întreprinderi industriale și gos
podării agricole în Republica Popu
lară Romînă.

Lucrările sesiunii au decurs în- 
tr-o atmosferă tovărășească și de în
țelegere reciprocă. (Agerpres)

Cuvîntarea lui V. A. Zorin în Adunarea Generala

NEW YORK 23 (Agerpres). — î . / :
Luînd cuvîntul la ședința plenară diat din toate organele O.N.U. 

a
A.
al
că

din după-amiaza zilei de luni 
Adunării Generale a O.N.U., V. 
Zorin, reprezentantul permanent 
U.R.S.S. la O.N.U., a subliniat 
cea de-a 17-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. ar aduce o con
tribuție importantă la cauza întări
rii păcii, dacă ar adopta o hotărîre 
cu privire la restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în O.N.U. 
U.R.S.S. a prezentat spre examinare 
Adunării un proiect de rezoluție în 
această problemă, care prevede 
măsuri indisolubil legate între

Rezultate foarte expresive
Bozena Macha- 

covâ Dostâlovă, 
ministrul indu
striei bunurilor de 
consum al R. S. 
Cehoslovace, care, 
la invitația minis
trului industriei 
ușoare al R. P. Romîne, ne-a vizitat 
țara între 
preună cu 
recției de 
ministerul 
consum al 
sef Machacek, directorul Uniunii 
întreprinderilor de bumbac din țara 
prietenă, a părăsit marți Capitala.

Oaspeții au vizitat Bucureștiul, 
numeroase regiuni, o serie de în
treprinderi și unități agricole socia
liste.

înainte de plecare, ministrul bu
nurilor de consum al R. S. Ceho
slovace a declarat următoarele re
dactorului Agenției romîne de pre
să — „Agerpres”. Gh. Brătescu :

Rezultatele dezvoltării economiei 
R. P. Romîne sînt foarte expresive. 
Am putut constata o remarcabilă 
dezvoltare a industriei, construcții
lor și nivelului de trai al poporului. 
O oglindă a succeselor obținute în 
ultimii ani este și cel de-al 4-lea 
Pavilion de mostre din București. 
Produsele expuse pot fi comparate 
cu cele mai bune mărfuri similare 
de pe piața mondială.

două
ele :
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Ä jfeM

în primul rmd, de a îndepărta ime- 
-- - ------- - ------- pe

ciankaișiști, care sînt reprezentați 
acolo în mod ilegal ; în al doilea 
rînd, de a invita pe reprezentanții 
guvernului R. P. Chineze să ocupe 
locul Chinei în O.N.U.

V. A. Zorin a citat exemple care 
arată că, atunci cînd a fost necesar 
să se găsească soluția pentru pro
bleme internaționale 
S.U.A. și partenerii lor erau nevoiți 
să abandoneze argumentele de care 
se folosesc în O.N.U. pentru a îm
piedica restabilirea drepturilor R.P. 
Chineze în această organizație și să 
accepte tratative cu reprezentanții 
R.P. Chineze.

Reprezentantul U.R.S.S. a citat în 
această ordine de idei conferința in
ternațională de la Geneva pentru 
reglementarea problemei laoțiene, 
unde reprezentanții R. P. Chineze, 
acționînd în spiritul colaborării și 
dînd dovadă de năzuința sinceră 
spre un acord, au adus o mare con
tribuție constructivă la cauza co
mună. însăși participarea la confe
rințe internaționale a reprezentan
ților S.U.A. și ai altor țări occiden
tale. împreună cu reprezentanți ai 
R. P. Chineze, vădește inconsecvența 
și caracterul contradictoriu al poli-

complexe,

ticii S.U.A. și aliaților lor în această 
problemă. în virtutea Cartei O.N.U., 
S.U.A. și R.P. Chineză sînt investite 
cu drepturi absolut identice, a spus 
V. A. Zorin în continuare. Dreptu
rile Chinei în O.N.U. sînt drepturi 
ale unui stat fondator al Organiza
ției Națiunilor Unite, drepturi spe
cificate în mod special în Cartă.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a avertizat pe cei care întocmesc 
planuri ori nutresc iluzii în privința 
creării în O.N.U. a situației a „două 
Chine“, ca mijloc de ieșire din si
tuație. Este evident că aceste încer
cări sînt sortite eșecului, a subliniat 
V. A. Zorin. Teoria „celor două 
Chine“ contravine bunului simț și 
Cartei O.N.U. în lume există și va 
exista numai o singură Chină — Re
publica Populară Chineză. Taivanul 
însă este o parte integrantă a Chi
nei, este una din provinciile acesteia 
și mai curînd sau mai tîrziu se va 
restabili suveranitatea poporului 
chinez asupra ei.

Este necesar să se îndepărteze 
imediat din sala de ședințe a Adună
rii Generale și din toate organele 
O.N.U. clica de renegați, respinsă de 
poporul chinez, a spus V. A. Zorin 
în încheiere, și să se ofere delegației 
R.P. Chineze posibilitatea de a-și 
ocupa locul ce-i aparține.

de 
tri-

Industria 
bumbac și de 
cotaje — a spus în 

_____ _   continuare Bozena 
despre dezvoltarea economiei Machacovă Dostâ-

R. P. Romîne Iovă — prezintă
__  îndeosebi o bogată 

colecție, modele 
frumoase și un colorit aspectuos. în 
întreaga industrie textilă se ma
nifestă o nouă orientare în folosi
rea fibrelor sintetice, ca o nouă ma
terie primă indigenă.

Ministrul industriei bunurilor de 
consum din țara prietenă a apreciat 
apoi elogios bogata colecție a indus
triei noastre de încălțăminte, de 
confecții, produsele industriei de 
sticlărie, ale celei de mobilă și a al
tor ramuri producătoare de bunuri 
de consum, subliniind că realizările 
în aceste domenii au produs asupra 
sa un sentiment de bucurie fră
țească.

Am putut remarca cu satisfacție 
— a încheiat Bozena Machacovă 
Dostâlovă — nivelul creator în care 
se aplică experiențele dobîndlte în 
cursul colaborării tovărășești din 
cadrul grupurilor de lucru ale Co
misiei permanente pentru industria 
ușoară și alimentară a C.A.E.R. în 
legătură cu aceasta putem remarca 
dezvoltarea permanentă și cu suc
ces a colaborării tehnico-științifice 
bilaterale dintre țările noastre în 
domeniul industriei bunurilor de 
consum.

Ministrul industriei 
bunurilor de consum 
din R. S. Cehoslovacă

16 și 23 octombrie, 
Josef Houska, șeful 
dezvoltare tehnică 
industriei bunurilor 
R.S. Cehoslovace, și

îm- 
Di- 
din 
de

Jo-

IR
HELSINKI. La 22 octombrie a 

sosit la Helsinki o delegație comer
cială guvernamentală a Uniunii So
vietice, în frunte cu N. Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S. Delegația va duce tratati
ve cu privire la schimburi de măr
furi între U.R.S.S. și Finlanda pe 
anul 1963, precum și la alte proble
me referitoare la relațiile economi
ce și comerciale dintre cele două 
țări.

LONDRA. Conducătorii sindicate
lor uzinelor de automobile „Förd“, 
reunind circa 45 000 de muncitori, 
s-au pronunțat la 22 octombrie în 
unanimitate în sprijinul grevei de 
la uzina „Ford“ din Dagenham. 
După cum se știe, greva a început

după concedierea ilegală a maistru
lui din secție, William Francis, care 
a apărat drepturile muncitorilor.

DJAKARTA. La Djokdjakarta s-a. 
deschis cel de-al doilea Congres na
țional al oamenilor de știință din In
donezia. La Congres participă peste 
1 000 de oameni de știință din țară. 
Președintele Sukarno a rostit o cu- 
vîntare, chemîndu-i pe oamenii >
de știință să activeze cu perseverență 
în interesul revoluției indoneziene.

ROMA. Populația regiunii Tren- 
tino-Alto Adige din nordul Italiei este 
revoltată de actele teroriste săvîrșite 
la 20 octombrie in gările Trento și 
Verona, în cursul cărora a fost ucis , ■ 
un om și răniți 19. Federația din re
giunea Trentino-Alto Adige a Par
tidului Comunist Italian a dat publi
cității o declarație în care înfierează 
aceste acte teroriste.

HANOI. La 22 octombrie, misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei populare vietna
meze a adresat Comisiei internațio
nale de supraveghere și control în 
Vietnam un mesaj urgent în care o 
înștiințează despre apropiata sosire 
la Saigon a navei militare americane 
„Mahan", înzestrată cu rachete anti
aeriene și antisubmarine. Sosirea a- 
cestei nave militare americane, sub 
pretextul participării sale la sărbăto
rirea așa-zisei „Zile a republicii" or
ganizate de guvernul lui Ngo Dinh 
Diern, se spune în mesaj, constituie o 
încălcare flagrantă a acordurilor de 
la Geneva.

BUENOS AIRES. Greva muncitori
lor din serviciile publice ale capitalei 
Argentinei, declarată la 19 octombrie 
ca urmare a concedierii de către gu
vern a 2 000 de muncitori, a intrat în 
cea de-a cincea zi. Ca urmare a grevei 
a fost afectată aprovizionarea cu apă, 
electricitate și gaz a întregului oraș.

Bulgaria—Brazilia (m) 3—1 ;
disnutăse

M. POPESCU

întregii partide, inițiativa a 
permanență de partea jucâ- 
romîni, care au Obținut victo- 
scorul de 3—0 (15—8, 15—10,

Urban, 
arbitrat

R. P. Chineză—Japonia (m)

S. Cehoslovace, 
programul de ore- 
nostri fruntași in 
echipa Spaniei (1 
în cadrul „Cupei

Oaspeții au deplasat

Schumcker,
fi

Campionatul mondial de volei

ZIUA O. M. U

dezarmării gene-

Astăzi pe stadionul Republicii, de la 
ora 15 selecționata divizionară de fot
bal va susține un meci de verificare cu 
echipa olimpică a R. 
Jocul face parte din 
cfătire al fotbaliștilor 
vederea întîlnirii cu 
noiembrie la Madrid) 
Europei interțări“.
la București un lot valoros în frunte 
cu internaționalii
Knebort si Pikman. Jocul va 
de A. Faturos (Grecia).

în deschidere, la ora 13,15
meciul dintre o selecționată a cai 
echipa Progresul București.

U. R. S. S., O. N. U. a

MOSCOVA (piin telefon). — Pen
tru prima oară ieri, miile de specta
tori care au umplut Palatul Sporturi
lor de la Lujniki au văzut jucînd 
la reala el valoare echipa mascu
lină a R. P. Romîne. După preceden
ta victorie a formației noastre mas
culine obținută în dauna Braziliei, 
victoria de ieri asupra echipei R.P. 
Polone și mai ales maniera în care 
a lost realizată sînt edificatoare cit 
privește capacitatea de joc a echi
pei noastre.

Să nu uităm că echipa R. P. Po
lone a fost la un pas de victorie în 
meciul susținut cu puternica forma
ție a R. S. Cehoslovace, în fața că
reia a cedat la limită (2—3).

In meciul de ieri, jucătorii noștri 
au practicat un joc complet, çu 
atacuri variate și spectaculoase la

fileu, subliniate de ropotele de a- 
plauze ale publicului moscovit. De-a 
lungul 
fost în 
torllor : 
ria cu i 
17—15).

In continuare, echipa noastră 
masculină va întîlni azi echipa Ja
poniei.

Alte rezultate înregistrate în ca
drul campionatului :

U.R.S.S.—R.S. Cehoslovacă (m) 3—0; 
R. S. Cehoslovacă—R. D. Germană 
(f) 3—1 ; R. P. Bulgaria—Brazilia (i) 
3—0 ; Japonia—R. P. Romînă (f) 3—0; 
r. p. r ■ - •" : : ~ ’
R.P.F. Iugoslavia—R. P. Ungară (zn) 
3—1; - “ - '• -
3—2.

Azi, pe stadionul 
Republicii

Palatul Pionierilor din Moscova impresionează 
arhitectonica sa luminoasă, pi in inepuizabila fantezie 

ilustrare 
Palatul cu

____  ... ... __ , un stadion și un 
de îuvl, „grădini de experiență' ' pentru nalUraliști 

rărpindile pe un teritoriu ceva mai mare decit al 
Vaticanului.

Feeria d? lumini te întiuipină chiar de la intrare (foto
grafia nr. 1|. Ani încercat să străbatem nalatul de la un 
capăt la allul. în hol ne-am oprit citeva clipe ferra-zațl 
de frescele multicolore înfătlșind scene din viata plină de 
bucurii a micului cetățean sovietic. Am aruncat o privire 
fugară în sala de băiet, am vizitat cercul tehnicii, cercul 
de pictură. în grădina botanică am lăcut împreună cu 
tinerii botaniști o incursiune în vasta lume a plantelor 
(fotografia nr. 2), iar în sala de conferințe am ascultat

numeroasele sale aliaclii. Pentru 
duiti-ne, înainte de toate, cîtevu c ir.’ 
xele sale cuprinde paste 400 de săli, 
bazin de înot, 
etc., 1

Și 
Snga 
ano

convorbire intre colaboratorii planetariului și micii 
astronomi pe ierna : „Există oare viată in Marte

in foaia.U‘ teatrului „io.ii : '■ - se organizează deseori 
ții de fotografii sau de ca li (fotografia nr. 3). Pliviți 

lolografia nr. 4 Poate cil acest pionier va ii miine pilot 
pe un avion uriaș sau cosmonaut în drum spre Marte sau 
Venus... Iată-1 
nave maritime 
(fotografia nr.

Sînt im rnliî'

.-ci înlr un elicopter. Pe 
și fluviale i-ani cjăsit în 

5).
a'.e onri copilării fariclle

constructorii de 
plină activitate

pentru care 
luptat cu 45 d? ani în urmă muncitorii și țăranii 
de mairie partid »1 lui îêitln — cel care au 
victoria IrivoMlri- d'n O-ton'vle.

au 
conduși 
asigurat

special(Fotoreportaj de Ia trimisul nostru
GH. VINTH.Ä, fotoreporter, șl de la corespon

dentul nostru, A. MUNTEANUL

Astăzi este „Ziua Națiunilor Uni- 
care se marchează în fiecare 

an, în amintirea datei de 24 octom
brie 1945, cînd a intrat în vigoare 
Carta O.N.U.

Născută din 
ale popoarelor, 
gia celui de-al 
dial, 
și-a 
Cartă — de „a izbăvi generațiile 
viitoare de calamitățile războiului". 
Prin însăși existența și scopurile 
sale, ea este o întruchipare a prin
cipiilor coexistenței pașnice între 
țări cu orînduiri sociale diferite și a 
dezvoltării unei colaborări rodnice 
între state.

Experiența celor 17 ani, care au 
trecut de la înființarea ei, a arătat 
că O.N.U. este capabilă să joace un 
rol important în viața internaționa
lă, să contribuie la rezolvarea unor 
probleme litigioase. Datorită efortu
rilor depuse de țările socialiste și de 
alte țări iubitoare de pace, O.N.U. 
a obținut o serie de rezultate pozi
tive.

Este un mare merit al Uniunii 
Sovietice de a fi prezentat în per
manență propuneri importante spri
jinite de celelalte țări socialiste și de 
alte țări iubitoare de pace. La pro
punerea 
acceptat și a înscris în hotărî* 
rile sale ideea 
rale și totale, a adoptat principiile 
care trebuie să stea la baza unui a- 
cord internațional în această privin
ță, a creat un cadru adecvat — Co
mitetul celor 18 state — pentru dis
cutarea și rezolvarea acestei proble
me vitale. O importanță deosebită 
are Declarația cu privire la acorda
rea independenței țărilor și popoare
lor coloniale, adoptată de O.N.U. de 
asemenea din inițiativa U.R.S.S.

Promovînd consecvent ideile co 
existenței pașnice, țara noastră a în
treprins în toți cei 7 ani de cînd este 
membră a O.N.U. acțiuni și iniția
tive menite să contribuie la destin
derea atmosferei internaționale și 
dezvoltarea colaborării între țari și 
popoare. Pot fi menționate in arest 
sens propunerile R. P. Romîne cu 
privire la „acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state europe-.

aspirațiile spre pace 
care cunoscuseră ur- 
doilea război mon- 

Organizația Națiunilor Unite 
pus țelul nobil — înscris în 

de

ne aparținînd unor sisteme social- 
politice diferite“, cu privire la acor
darea de asistență țărilor slab dez
voltate și la dezvoltarea comerțului 
internațional, precum și inițiativa 
luată pentru promovarea în rînduri- 
le tineretului a ideilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii între 
popoare. Asemenea inițiative au fost' 
primite favorabil de membrii O.N.U., 
unele fiind concretizate în hotărîri 
menite să aibă o influență pozitivă 
în viața internațională.

Un moment important în viața și 
activitatea O.N.U. 1-ă constituit cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Gene
rale, unde, din inițiativa Uniunii 
Sovietice, au sosit la New York pen
tru a participa la lucrările ei, oa
meni de stat de frunte din peste 30 
de țări. Această sesiune a scos pu
ternic în evidență, pe lîngă contribu
ția activă a țărilor socialiste în 
scopul realizării țelurilor O.N.U., ro
lul mereu crescînd al tinerelor state 
independente, care se pronunță îm
potriva colonialismului, pentru de
zarmare, destindere, pace.

Și la actuala sesiune a Adunării 
Generale, țările socialiste, acționînd 
în același spirit constructiv, au făcut 
noi propuneri în scopul rezolvării 
problemelor majore care stau în pre
zent în fața omenirii : dezarmarea, 
condamnarea propagandei războiului 
preventiv, dezvoltarea comerțului in
ternațional.

Dacă Organizația Națiuniloi- Unite 
nu și-a atins țelurile pentru care a 

■ fost creată și nu a justificat spe
ranțele popoarelor, vina pentru acea
sta o poartă puterile occidentale 
membre ale N.A.T.O. și în primul 
rînd Statele Unite, 
în permanență să 
clanța Organizației 
asigurării păcii și 
naționale, să introducă în O.N.U. su- 
fiul ..războiului rece" și al încor
dării internaționale Exercitînd pre
siuni inadmisibile asupra multor de
legații, cercurile agresive din Statele 
Unite au căutat să facă din O.N.U.
>n instrument al planurilor lor. 

în timp ce reprezentanții S. U. A. 
rostesc cuvinte mari privind atașa
mentul lor față de principiile Car
tei, în fapt ei acționează pe o linie 
profund contrară intereselor păcii.

care au încercat 
submineze efi- 

ca instrument al 
securității inter-

Exemplul cel mai recent și cel mai 
concludent în această privință îl 
constituie noile acțiuni agresive îm
potriva Cubei libere. Măsurile de 
blocadă și pregătirile militare anun
țate ieri de Statele Unite sînt acte 
care încalcă în mod grosolan pre
vederile Cartei O.N.U., creează mari 
riscuri pentru pacea lumii. Opinia 
publică iubitoare de pace cere cu 
hotărîre Consiliului de Securitate să 
fie la înălțimea sarcinii ce îi revine, 
să pună capăt acțiunilor agresive 
ale Statelor Unite, să ia măsuri 
pentru restabilirea legalității inter
naționale în regiunea Mării Caraibi
lor și în lume.

Linia cercurilor agresive din 
S.U.A., din alte țări ale N.A.T.O. este 
o linie aventuristă, lipsită de pers
pectivă. In cei 17 ani de la înfiin
țarea Organizației Națiunilor Unite, 
în lume au avut loc prefaceri 
uriașe, raportul de forțe s-a 
schimbat definitiv în favoarea 
forțelor păcii și în defavoarea forțe
lor agresiunii. Acest lucru se re
flectă și la O.N.U. Suspinînd nos
talgic după vremurile cînd „ma
șina de vot“ a S.U.A. funcționa a- 
proape impecabil, mulți diplomați și 
comentatori occidentali vorbesc des
pre o așa-zisă „criză“ a O.N.U. Ei 
se arată deosebit de neliniștiți de 
creșterea necontenită a rîndurilor 
O.N.U. prin primirea noilor state 
independente care într-o serie de 
probleme importante se situează pe 
poziții asemănătoare cu poziția ță
rilor socialiste. „Țări care ani de-a 
rîndul susțineau politica americană 
la O.N.U. — constată cu amărăciune 
revista „U. S. News and „World 
Report” — abandonează acum S.U.A. 
tocmai în problemele cruciale". Iar 
„New York Times” scrie : „Timp 
de mai mulți ani ne-am impus la 
O.N.U. prin majoritatea noastră 
automată. Acum, în urma afluenței 
de state care au dobîndit recent in
dependența și se află pe o așa-zisă 
poziție neutrală ne pomenim tot 
mai mult într-o minoritate automa
tă. din ce in ce mai amenințătoare.

în această privință este semnifi
cativă și rezoluția propusă zilele a- 
cestea de 30 de țări neutre în ve
derea soluționării problemei înce
tării experiențelor nucleare, rezolu-

sprijină Memorandumul 
celor 8 state neutre de la Geneva 
aprobat ca bază de negocieri de ță
rile socialiste. Washingtonul și 
Londra s-au arătat nemulțumite de 
această propunere.

Din toate acestea însă nu se poate 
trage concluzia că O.N.U. este în 
criză ; în criză este dominația pu
terilor occidentale în această orga
nizație.

Pentru ca O.N.U. să devină o or
ganizație cu adevărat universală se 
impune restabilirea neîntîrziată la 
O.N.U. a drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze și alungarea ciankai- 
șistului care nu reprezintă de fapt 
pe nimeni și nimic. Totodată, este 
necesar ca structura sa să oglindeas
că just actuala configurație politică 
a lumii cînd există state socialiste, 
state neutre și țări membre ale 
blocurilor militare occidentale. Este 
inadmisibilă situația actuală cînd în 
secretariatul O.N.U. și în diferite 
alte_ organe ale sale, majoritatea 
covîrșitoare a posturilor revine pu
terilor occidentale.

Pentru succesul activității O.N.U. 
este esențial ca această organi- . 
zație să devină într-adevăr — așa 
cum cere Carta ei — un centru de ar
monizare a acțiunilor desfășurate de 
state în vederea menținerii păcii și 
securității internationale. Tocmai 
acest tel îl urmăresc cu consecvență 
tarile socialiste. Ele se străduiesc să 
îndrume discuțiile la O.N.U. pe fă
gașul elaborării unor măsuri capa
bile să unească toate statele, indi
ferent de orînduirea lor socială, în 
scopul atingerii țelului în care este 
vital interesată întreaga omenire : 
evitarea războiului atomic, asigu
rarea păcii și colaborării între po- ' 
poare.

Așa cum a spus tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale, po
porul și guvernul romîn atribuie 
o deosebită însemnătate Națiunilor 
Unite „ca organizație a cărei meni
re principală este de a asigura dez
voltarea colaborării multilaterale 
între țări și popoare, de a feri ome
nirea de calamitățile războiului, de 
a consolida necontenit pacea".

Alături de celelalte țări socialiste, 
Republica Pooulară Romînă va mi
lita și pe viitor pentru ca O.N.U. 
să devină o instituție cu adevărat 
eficace pentru asigurarea păcii și 
dezvoltarea colaborării între po
poare.

I CLOȘCA
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Cuvîntarea președintelui Kennedy

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

pentru

zi s-a 
să tis

Nr. 5691

statelor, mari și mici, lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial,. încetarea cursei înarmă
rilor și dezarmarea statelor repre
zintă condiții absolut necesare pen- 

, tru o pace trainică pe pămîn.

23 (Agerpres). — TASS.
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Opinia publica condamna
măsurile provocatoare

cu

fost întot- 
principiilor

transporta mărfuri 
Cuba, mîine cercu- 
americane vor pu
ia măsuri similare

prost primită peste 
țările Americă La-

pre- 
con-

b
'■

»în 
mai

toate trupele 
de pe terito-

să înțeleagă clar că, 
calea acestei aventuri, 
un pas pe calea spre 

războiului mondial

vor dezlănțui 
contralovi-

plin în cursul zilei de 
canalele presei bur- 
posturilor de radio și 

toate acestea, la mai

„Jos diplomația cano-

savanf atomist Linus

Sfruye. El a declarat că „nu 
o bază juridică pentru in-

diat o ședință a Consiliului de 
Securitate pentru discutarea acțiu
nilor guvernului S.U.A. care a insti
tuit blocada împotriva Cubei.

r,

Cubei. într-o 
Albe savantul 
de război“ a! 
în condițiile

se
va
a-

lăsa intimidat, eroicul 
își strînge rîndu-

preună cu scrisoarea să fie editat 
ca document oficial al Consiliului 
de Securitate.

HAVANA 23 (Agerpres). — TASS : 
După curii anunță agenția Prensa 
Latina, Cuba s-a adresat președin
telui Consiliului de Securitate, V. A. 
Zorin, cu rugămintea să fixeze ime-

ale S. U. A.

Oamenii muncii din țara noastră au aflat cu 
adîncă indignare veștile despre noile acțiuni agre
sive ale S.U.A. îndreptate împotriva eroicului popor 
cuban. Hotărîrea de a institui blocada militară, de
barcarea de noi trupe la baza militară americană 
de pe insula Cuba, un șir de alte măsuri militare 
reprezintă o încălcare brutală a Cartei O.N.U. și 
a legalității internaționale. un act de agravare a 
încordării, o încercare de a înăbuși libertatea și 
dreptul poporului cuban de a decide de soarta sa. 
Aceste acțiuni sfidează năzuințele de pace ale po
poarelor, interesele conviețuirii pașnice ale tuturor 
statelor, creează riscuri serioase pentru pace.

Față de noile acte agresive ale S.U.A., popoarele 
lumii își ridică cu tărie glasul, condamnă cu hotă
rîre actele de piraterie internațională puse la cale 
de guvernul american, își exprimă solidaritatea ac
tivă cu cauza Cubei libere.

Declarația guvernului Uniunii Sovietice, pe care 
o publicăm mai jos. conține un avertisment serios 
dat cercurilor imperialiste americane, prevenin- 
du-le că prin aplicarea măsurilor anunțate de pre
ședintele Kennedy își asumă o grea răspundere : 
declarația reprezintă totodată o chemare la vigi
lență și acțiune hotărîtă a forțelor păcii.

Unindu-și glasul cu cel al tuturor popoarelor iu
bitoare de pace, poporul romîn ridică protestul său 
energic față de acțiunile agresive ale S.U.A., își 
manifestă aprobarea față de declarația guvernului 
sovietic și deplina solidaritate cu poporul cuban 
prieten, își exprimă hotărîrea neclintită de a face 
și mai departe tot ce depinde de el pentru zădăr
nicirea uneltirilor agresive ale cercurilor imperia
liste, pentru menținerea și întărirea păcii. în lume.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite următoarea decla
rație a guvernului sovietic : în sea
ra zilei de 22 octombrie, președin
tele S.U.A., Kennedy, a anunțat că 
a dat ordin flotei maritime militare 
a S.U.A. să- intercepteze toate nave
le ce se îndreaptă spre Cuba, să le 
supună unui control și să interzică 
trecerea navelor cu armament care, 
după aprecierea autorităților ame
ricane, are un caracter ofensiv. A 
fost emis de asemenea ordinul de a 
supraveghea în permanentă și cu 
atenție Cuba. în felul acesta guver
nul S.U.A. instituie de fapt o bloca
dă maritimă împotriva Republicii 
Cuba. în același timp, la baza ame
ricană Guantanamo, situată pe teri
toriul Cubei, a început debarcarea 
de noi trupe americane, iar forțele 
armate ale S.U.A. sînt puse în stare 
de luptă.

Președintele încearcă să justifice 
aceste acțiuni agresive fără prece
dent prin considerații că Cuba ar 
amenința securitatea națională a 
S.U.A.

Guvernul sovietic a atras în repe
tate rînduri aténtia guvernelor tu
turor țărilor și opiniei publice mon
diale asupra primejdiei serioase 
pentru cauza păcii pe care o com
portă politica dusă dc S.U.A. fată 
de Republica Cuba. Declarația 
președintelui S.U.A. confirmă că 
cercurile imperialiste americane nu 
se dau în lături de la nimic în în
cercările lor de a înăbuși acest stat 
suveran, membru al O.N.U. în a- 
cest scop, ele sînt gata să împingă 
omenirea în prăpastia unei catastro
fe militare. Popoarele tuturor țări
lor trebuie 
mergînd pe 
S.U.A. fac 
dezlănțuirea 
termonuclear. încălcînd cu imperti
nentă normele internaționale de 
conduită a statelor și principiile 
Cartei O.N.U., S.U.A. și-au . arogat 
dreptul, și au anunțat acest lucru, 
de a ataca navele altor state în 
marea deschisă, adică de a face 
piraterie.

Cercurile imperialiste din S.U.A'. 
încearcă să dicteze Cubei ce politică 
trebuie să promoveze aceasta, ce 
rînduieli trebuie să stabilească 
acasă la ea, ce armament trebuie să 
posede pentru apărarea ei. Dar cine 
a dat dreptul S.U.A. de a-și asuma 
rolul de stăpîn pe destinele altor 
țări și popoare ? Pentru ce cubanii 
trebuie să-și hotărască treburile in
terne ale statului lor nu după pro
pria lor apreciere, ci așa cum ar 
dori S.U.A. ? Cuba aparține po
porului cuban și numai el poate fi 
stăpîn pe soarta sa.

Potrivit Cartei O.N.U., toate ță
rile, mari sau mici, au dreptul să-și 
construiască viața așa cum doresc, 
să ia acele măsuri de asigurare a 
securității lor pe care le consi
deră necesare, să dea ripostă forțe
lor agresive care atentează la liber
tatea și independenta lor. A nu ține 
seama de aceasta înseamnă a sub
mina însăși baza existenței O.N.U., 
a introduce în practica internațio
nală legea junglei, a genera con
flicte și războaie interminabile.

în acest moment de mare îngrijo
rare, guvernul sovietic consideră ca 
o datorie a sa să adreseze un a- 
vertisment serios guvernului S.U.A. 
și să-1 prevină că, înfăptuind măsu
rile anunțate de președintele Ken
nedy, își asumă o grea răspundere 
pentru destinele păcii, se joacă cu 
focul în mod nesăbuit.

Conducătorii S.U.A. trebuie să în
țeleagă în sfîrșit că acum sînt cu to
tul alte timpuri. Numai smintiți! pot 
miza acum pe politica „de pe pozi
ții de forță" și pot considera că a- 
ceastă politică le va aduce vreun 
succes, le va permite să impună rîn- 
duielile lor altor state. Dacă în tre
cut S.U.A. puteau să se considere 
statul cel mai puternic din punct de 
vedere militar, acum ele‘ n-au nici 
un temei pentru aceasta. în lume 
există o altă forță,, nu mai puțin pu
ternică. care acționează pentru ca 
popoarele să-și organizeze viața așa 
cum doresc. Mai mult ca oricînd, a- 
cum oamenilor de stat li se cere să 
dea dovadă de singe rece și înțe
lepciune și să nu admită zăngănitul 
armelor.

Guvernul sovietic reafirmă din 
nou că întregul armament de care 
dispune Uniunea Sovietică servește 
și va servi în - scopuri de apărare 
împotriva agresorilor. în condițiile 
internationale actuale deținerea de 
arme puternice,, inclusiv arma ra- 
cheto-nucleară, de către Uniunea 
Sovietică este, după cum recunosc 
toate popoarele lumii, un mijloc ho- 
tărîtor care reține forțele agresive 
ale imperialismului de la dezlănțui
rea unui război mondial distrugă
tor. U.R.S.S. își va îndeplini și pe 
viitor cu toată fermitatea și consec-

REDACTIA Si ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteif

vența această misiune. care, firește, nu poate fi de acord un răspuns demn agresorului. vingere, „să justifice“ acjiunile agresi- luare de pozijie a președintelui sena- totală iresponsabilitale“. ' Washington. r .....
.. ' . ...

Președintele S.U.A. a declarat în 
cuvîntarea sa că dacă pe teritoriul 
S.U.A. va cădea măcar o singură 
bombă nucleară, Statele Unite vor 
da o contralovitură. Această decla
rație este plină de fățărnicie, în- 
trucît U.R.S.S. a declarat deja în 
repetate rînduri că nici o bombă 
nucleară sovietică nu va cădea nici 
asupra S.U.A., nici asupra vreunei 
alte țări dacă nu va fi săvîrșită o 
agresiune. Arma nucleară care a 
fost creată de poporul sovietic 
află în mîinile poporului și nu 
fi folosită niciodată 
gresive.

Dar dacă agresorii 
războiul, U.R.S.S. va 
tura cea mai puternică.

Uniunea Sovietică a 
deauna credincioasă 
Cartei O.N.U., a promovat și pro
movează cu consecvență o politică 
îndreptată spre menținerea și întă
rirea păcii. întreaga lume știe ce 
eforturi uriașe depune U.R.S.S. pen
tru destinderea încordării interna
ționale, pentru lichidarea focarelor 
de conflicte și litigii între state, 
pentru traducerea în viață a princi
piilor coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite. Uniu
nea Sovietică este aceea care a pre
zentat și fundamentat pr~ gramul 
dezarmării generale și total a că
rui înfăptuire ar deschide perspec
tive reale pentru crearea unei lumi 
fără războaie, fără arme. Aceste 
propuneri se bucură de un sprijin 
tot mai mare în lume, ele au pus 
stăpînire pe cugetele oamenilor, au 
devenit imperativul timpului. Dacă 
pînă acum problema dezarmării nu 
a fost urnită din loc, vina pentru 
aceasta revine S.U.A. și aliaților lor 
din N.A.T.O, Ei se tem de dezar
mare, nu vor să se despartă de bîta 
cea mare cu ajutorul căreia încear
că să-și impună voința altor țări.

Guvernul S.U.A. acuză Cuba că 
ar crea o primejdie pentru securita
tea S.U.A. Dar cine va crede că 
Cuba poate crea o primejdie pentru 
S.U.A. ? Dacă vorbim despre di
mensiunile și resursele celor două 
țări, despre armamentele lor, nici 
unui om de stat cu judecata sănă
toasă nu-i va trece prin minte că 
Cuba poate prezenta o primejdie 
pentru S.U.A. sau pentru vreo oare
care altă țară. Este cel puțin fățar
nic să se afirme că mica Cubă poa
te atenta la securitatea S.U.A.

Cubanii vor să-și asigure casa, in
dependența împotriva primejdiei 
care vine din partea S.U.A. Guver
nul Cubei face apel la rațiune și 
conștiință, cere S.U.A. să renunțe la 
planurile împotriva independenței 
Cubei, să stabilească relații norma
le cu statul cuban. Oare nu răsună 
convingător ceea ce guvernul cuban 
a declarat oficial cu privire la nă
zuința sa de a reglementa prin tra
tative cu guvernul S.U.A. toate pro
blemele litigioase ? Foarte recent, 
luînd cuvîntul la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U., O. Dorticos, pre
ședintele Republicii Cuba, a decla- 

■ rat din nou că Cuba „și-a exprimat 
întotdeauna hotărîrea să ducă tra
tative pe căile diplomatice obișnui
te, sau pe oricare altă cale pentru 
examinarea divergențelor existente 
între S.U.A. și Cuba”. Acum președin
tele S.U.A. afirmă că aceste decla
rații ale guvernului cuban ar fi in
suficiente. Dar în felul acesta poate 
fi justificată orice acțiune agresivă, 
orice aventură. în ce privește aju
torul acordat de U.R.S.S. Cubei, a- 
cesta urmărește exclusiv scopul 
de a contribui la întărirea capaci
tății de apărare a Cubei. După cum 
s-a arătat la 3 septembrie a.c. în 
comunicatul comun sovieto-cuban cu 
privire la vizita în U.R.S.S. a dele
gației cubane alcătuite din E. Gue
vara și E. Aragones, guvernul so
vietic a mers în întîmpinarea cere
rii guvernului cuban cu privire la 
ajutorarea Cubei cu armament. în 
comunicat se spunea că acest arma
ment și această tehnică militară sînt 
destinate exclusiv scopurilor de a- 
părare. Guvernele celor două țări se 
situează ferm și în prezent pe acea
stă poziție. ’

Necesitatea ajutorului sovietic 
pentru întărirea apărării Cubei este 
determinată de faptul că, din prime
le zile ale existenței ei, Republica 
Cuba este supusă unor necontenite 
amenințări și provocări din partea 
Statelor Unite. S.U.A. nu se dau în 
lături de la nimic, inclusiv de la or
ganizarea intervenției armate împo
triva Cubei, așa cum s-a întîmplat 
în aprilie 1961, pentru a lipsi po
porul cuban de libertatea și inde
pendența pe care le-a cucerit, pen
tru a-1 subordona din nou domina
ției monopolurilor americane, pen
tru a face din Cuba o marionetă a 
S.U.A.

S.U.A. cer să fie înlăturată de pe 
teritoriul Cubei tehnica militară ne
cesară pentru autoapărare, lucru cu

Uniunii Sovietice și 
de pace. în 

;ună deosebit 
președintelui 

S.U.A. s-ar 
păcii atunci 

Cubei de

nici un stat ce pune 
pendența sa.

U.R.S.S. dorește ca 
străine să fie retrase 
riile altor țări în cadrul frontierelor 
naționale. Dacă S.U.A. manifestă in
tr-adevăr grijă pentru întărirea re
lațiilor de prietenie cu celelalte sta
te și năzuiesc să asigure o pace trai
nică în întreaga lume, așa cum a 
afirmat președintele Kennedy în cu- 
vîntarea rostită la 22 octombrie, ele 
ar fi trebuit să adopte propunerea 
sovietică și să-și retragă trupele și 
tehnica militară, să lichideze bazele 
militare aflate pe teritorii străine în 
diferite părți ale lumii.

Dar S.U.A., care și-au răspîndit 
forțele armate și armamentul în în
treaga lume, refuză cu încăpățînare 
să adopte această propunere. S.U.A. 
folosesc acestea pentru amestecul în 
treburile interne ale altor state și 
pentru înfăptuirea intențiilor lor 
agresive. Imperialismul american 
este acela care și-a asumat rolul de 
jandarm internațional. Reprezentan
ții S.U.A. se laudă mereu că avioa
nele americane pot oricînd să atace 
U.R.S.S., să arunce bombe ameri
cane asupra orașelor și satelor paș
nice și să dea lovituri gr.ele. Nu 
trece o zi fără ca oameni de stat 
și personalități militare, precum și 
presa din S.U.A., să nu amenințe că 
submarinele americane, care, cu 
rachete „Polaris“ la bord, cutreieră 
multe mări și oceane, pot da o lovi
tură atomică 
altor state iubitoare 
lumina acestor fapte 
de fals cuvintele 
Kennedy că guvernul 
călăuzi de interesele 
cînd pretinde privarea 
mijloacele de apărare.

Statele iubitoare de pace nu pot 
să nu protesteze împotriva acțiuni
lor piraterești, anunțate de președin
tele S.U.A.. la adresa navelor care 
se îndreaptă spre țărmurile Cubei, 
împotriva stabilirii controlului asu
pra navelor statelor suverane în 
marea deschisă. Se știe că oameni
lor de stat americani le place să 
vorbească despre devotamentul lor 
față de principiile dreptului inter
național, să peroreze despre necesi
tatea respectării ordinii de drept în 
lume. în fond însă, ei consideră, 
probabil, că legile nu sînt făcute 
pentru S.U.A., ci pentru celelalte 
state. Instituirea blocadei S.U.A. 
împotriva Cubei este o acțiune pro
vocatoare, o încălcare nemaimtîlnită 
a dreptului internațional, o sfidare 
la adresa tuturor popoarelor iubi
toare de pace.

Nu se poate trece cu vederea nici 
faptul că dacă astăzi S.U.A. încearcă 
să interzică celorlalte țări să facă 
comerț cu Cuba și să-și folosească 
navele pentru a 
și încărcături în 
rile guvernante 
tea cere să se 
împotriva oricărui alt stat, a cărui 
politică sau orînduire socială nu 
sînt pe placul cercurilor guvernante 
din S.U.A.

Guvernul S.U.A. își arogă dreptul 
de a cere ca statele să le dea soco
teală cum își organizează apărarea, 
să le raporteze ce transportă 
navele lor în marea deschisă.

Guvernul sovietic respinge cu ho
tărîre aceste pretenții. Acțiunile in
solente ale imperialismului american 
pot avea consecințe catastrofale 
pentru întreaga omenire, lucru pe 
care nu-1 dorește nici un popor, și 
nici poporul S.U.A.

Ținînd seama de întreaga gravi
tate a situației create de guvernul 
S.U.A. în jurul Cubei, guvernul so
vietic a dat indicații reprezentantu
lui său în O.N.U. să pună problema 
convocării imediate a Consiliului de 
Securitate pentru examinarea pro
blemei „Cu privire la încălcarea 
Cartei O.N.U. și la amenințarea 
păcii de către Statele Unite ale A- 
mericii".

Uniunea Sovietică adresează tu
turor guvernelor și popoarelor che
marea de a-și ridica glasul de pro
test împotriva acțiunilor agresive 
ale S.U.A. față de Cuba și de alte 
state, să condamne cu hotărîre a- 
ceste acțiuni și să bareze calea dez
lănțuirii unui război termonuclear 
de către guvernul S.U.A.

Guvernul sovietic va face tot ce 
depinde de el pentru a zădărnici 
planurile agresive ale cercurilor im
perialiste din S.U.A.. pentru a apăra 
și întări pacea pe pămînt.

Guvernul sovietic își exprimă 
convingerea fermă că poporul sovie
tic își va spori și mai mult efortu
rile în muncă pentru întărirea pu
terii economice și de apărare a pa
triei . sovietice. Guvernul sovietic ia 
toate măsurile necesare pentru ca 
țara noastră să nu fie luată prin 
surprindere și să fie în stare să dea

ULTIMELE STIR! ULTIMELE ȘTIRI

HAVANA 23 (Agerpres). — TASS: 
Ziarele din Cuba au publicat urmă
torul comunicat :

»în seara zilei de 22 octombrie, 
primul ministru al Cubei, în cali
tate de comandant suprem al for
țelor armate, a emis ordinul cu pri
vire la introducerea stărji de război, 
ordin care se dă tuturor unităților 
forțelor armate revoluționare numai 
în cas de extremă primejdie. Acea
stă măsură a fost luată în urma 
știrilor sosite din Statele Unite pri
vind mobilizarea forțelor armate

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
TASS : P. D. Morozov, locțiitor ăl re
prezentantului permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., a trimis președintelui 
Consiliului de Securitate, V. A. Zo
rin, o scrisoare în care, din însăr
cinarea guvernului sovietic, cere să tică cere ca textul declarației îm- 
se convoace neîntârziat o ședință a 
Consiliului de Securitate în vederea 
examinării problemei „Cu privire la

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS : La 23 octombrie, guvernul 
sovietic a dat indicații ministrului 
apărării al U.R.S.S. ca, pînă la dis
poziții speciale, să amîne lăsarea la 
vatră p militarilor din armata so
vietică ce au depășit vîrsta stagiu
lui în termen din trupele de rachete 
cu destinație strategică, din trupele 
apărării antiaeriene a teritoriului 
și din flota de submarine, să între
rupă concediile întregului personal

De la comandamentul forțelor armate
p I

unite ale Tratatului de la Varșovia
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS : La 23 octombrie,, mareșalul 
Greciko, comandantul suprem al 
Forțc-lor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, i-a convocat pe ofițerii repre
zentanți ai armatelor statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
și le-a dat indicații cu privire la

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS. La 23 octombrie, Vasili Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., a in
vitat pe ambasadorii țărilor socia
liste și i-a informat despre decla
rația guvernului sovietic în legă
tură cu acțiunile agresive ale gu
vernului S.U.A. împotriva Republi
cii Cuba.

Noile măsuri agresive anfi-cubane 
anunfate ieri în S.U.A. au sfîrnif în lu
mea înfreagă numeroase reaefii și co
mentarii.

Fără a se 
popor cuban 
rile în jurul guvernului său revoluțio
nar. Un comentator al televiziunii cu
bane a- rezumat astfel starea de spirit 
a poporului 
siguri că guvernul nostru va iua măsu
rile necesare și că nu sînfem singuri. 
Cuba va merge mai departe pe calea 
revoluției și va continua instruirea ne
cesară mînuirii armelor".

O puternică mișcare de solidaritate 
cu cauza Cubei libere crește în rîn- 
durile popoarelor din America Latină, 
în Argentina reprezentanții a numeroa
se organizajii politice, sindicale și ob
ștești au adresat un mesaj Organizației 
Națiunilor Unite în care o cheamă să 
ia măsuri pentru preînfîmpinarea unei 
agresiuni împotriva Cubei. în noaptea 
de 22 spre 23 octombrie, au avut loc 
puternice demonstrații la Santiago de 
Chile. Sule de persoane au manifestat 
pe străzile principale condamnînd mă
surile agresive adoptate de guvernul 
S.U.A. în cursul nopții s-au semnalat 
ciocniri între polifie și manitestanji.

Centrala unică a oamenilor muncii 
din Chile a dat publicității un comuni
cat în care subliniază că drept răspuns 
la blocada navală a Cubei, muncitorii 
chil ieni sînt gafa să declare grevă ge
nerală în sprijinul guvernului revoluțio
nar al Cubei.

în țările c f-o-asiatice acțiunile agre
sive ale S.U.A. împotriva Cubei sînt 
de asemenea categoric condamnate. La 
Cairo, ziarul „Al-Ahbar“ subliniază că 
acțiunile S.U.A. au adus lumea 
fafa unei crize care implică cele 
grave consecințe".

în Europa occidentală, o parte a 
sei încearcă, deși fără prea multă 

ve ale S.U.A. De remarcat că în coloa
nele ziarelor guvernamentale din Fran
ța se oglindește totodată nemulțumirea 
cercurilor guvernante pentru faptul că 
nu au fost consultate în această pro
blemă care, după cum scrie ziarul 
oficios „La Nation“, „interesează în cel 
mai înalt grad și Europa“.

Oglindind starea de spirit a celor mai 
„Așteptăm cu calm, fiind : largi cercuri din Franfa care condam

nă politica agresivă a S.U.A. împotri
va Cubei, ziarul „Libération" scrie : 
„Cu multă insolență și rea credință, dl. 
Kennedy a lansat luni împotriva Cubei 
o adevărată declarație de război... A- 
gresiunea americană nu va ridica pres
tigiul S.U.A.“

La Londra a avut loc ieri, în fafa 
amiralității, o manifestație a partizani- 
nilor păcii englezi, care au defilat timp 
de o jumătate de oră purtînd pancarte 
cu inscripții împotriva actului agresiv 
pus la cale de S.U.A. contra Cubei. Un 
alt grup de manifestanți s-au întrunit 
în fa(a Ambasadei S.U.A. îndată după 
discursul lui Kennedy. Pe de altă par
te, agenția France Presse anunță că 
„Comitetul celor 100“ pregătește, de 
asemenea, o manifestajie care va avea 
loc tot în fața ambasadei americane.

Ziarul „Guardian“, de tendință li
berală, consideră că „americanilor ie 
va fi greu să justifice o operație mili
tară fie ea și de amploare limitată". 
Ziarul conservator „Daily Mail" scrie : 
„Nu putem să nu ne gîndim că orice 
acțiune ostilă Cubei este o profundă 
greșeală care va fi 
tot și mai ales în 
fine".

Liderii partidului 
marți cu primul ministru, Macmillan, și 
cu ministrul afacerilor externe, Home, 
în cursul înfîlnirii ei au cerut ca 
Macmillan să plece la Washington pen
tru a duce convorbiri cu Kennedy în 
problema cubană.

în Belgia se semnalează importanta

nord-amerieane împotriva țării noa
stre.

Unitățile noastre de luptă au fost 
puse imediat în stare de luptă. Sute 
de mii de oameni au fost mobilizați 
în decurs de cîteva ore. Membrii 
Partidului unie al revoluției socia
liste și membrii tuturor organizații
lor de masă se pregătesc să-și în
deplinească datoria patriotică cu cu
raj și abnegație. Țara se află în 
stare de război, ea este gata să res
pingă orice atac. Patria sau moar
tea ! Vom învinge I“.

încălcarea Cartei O.N.U. și la ame
nințarea păcii de către Statele Unite 
ale, Americii”.

La scrisoare este anexat textul 
declarației guvernului sovietic în 
legătură cu Cuba. Delegația sovie- 

militar și să ridice capacitatea de 
luptă și vigilența în cadrul tuturor 
trupelor.

în legătură cu acțiunile provoca
toare ale guvernului S.U.A. și cu 
intențiile agresive ale forțelor ar
mate americane, guvernul sovietic a 
ascultat la 23 octombrie raportul 
mareșalului Malinovski, ministrul 
apărării al U.R.S.S., privitor la mă
surile luate pentru ridicarea capa
cității de luptă a forțelor armate.

efectuarea unor măsuri pentru per
fecționarea pregătirii de luptă a tru
pelor și flotelor care fac parte din 
Forțele armate unite.

Aceasta s-a făcut în legătură cu 
acțiunile provocatoare ale guvernu
lui american și cu intențiile agre
sive ale clicii militariste americane.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
23 octombrie, Vasili Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., a primit pe 
ambasadorul S.U.A., Foy Kohler, și 
i-a remis răspunsul guvernului so
vietic la declarația făcută la 22 oc
tombrie de președintele S.U.A., 
John Kennedy.

în Algeria „Campania lucrărilor 
cole", în prezența deputaților Adunării Constituante și a reprezentan
ților presei.

Declarația lai A. 4. Gromîko 
la plecarea din New York

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : înainte de a pă
răsi New Yorkul, A. A. Gromîko, a 
declarat la aeroport următoarele :

Prima mea impresie asupra lu
crărilor recentei -sesiuni a Adunării 
Generale este că majoritatea co- 
vîrșitoare a statelor sînt pentru des
tinderea încordării internaționale și 
pentru acțiuni practice în vederea 
realizării acestui obiectiv.

Sîntem satislăcuți de faptul că 
propunerile guvernului sovietic au 
fost în general bine înțelese și a- 
probate de majoritatea delegațiilor.

Părerea precumpănitoare care a 
domnit în rîndurile participanților 
la Adunare este că puterile care 
prin acțiunile lor încing atmosfera 
internațională — noi am vorbit în 
mod amănunțit despre aceasta în 
cadrul Adunării — trebuie să re
nunțe la o asemenea politică, să-și U.R.S.S., a făcut o vizită de priete- 
dea seama că s-au angajat pe o 
cale primejdioasă care ar putea a- 
trage după sine mari nenorociri 
pentru omenire. Ele trebuie să înțe
leagă că respectarea — nu în vor
be, ci în fapte — a suveranității

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
TASS : Luînd cuvîntul în ziua de 22 
octombrie, la televiziune, președin
tele Kennedy a declarat că S.U.A. 
instituie „un embargo sever asupra 
tuturor categoriilor de armament o- 
fensiv, care se transportă în Cuba". 
„Toate navele de orice tip, care se 
îndreaptă spre Cuba, din orice țară 
sau din orice port, a spus Kennedy, 
vor fi întoarse înapoi, dacă se va 
constata că transportă încărcături de 
armament ofensiv. Dacă va fi ne
voie, acest • embargo se va extinde 
și asupra altor categorii de încăr
cături și mijloace de transportare a 
lor".

Președintele a făcut cunoscut că 
a dispus „să se efectueze o supra
veghere minuțioasă continuă asupra 
Cubei și asupra creșterii potenția
lului ei militar".

Kennedy a ordonat să fie eva
cuate familiile militarilor și perso
nalului S.U.A. de la baza militară 
americană Guantanamo, situată pe 
teritoriul Cubei, și a trimis acolo 
întăriri. S-a dat ordin forțelor ar
mate ale S.U.A. „să fie gata pentru 
orice eventualitate". Președintele a 
căutat să justifice aceste măsuri prin 
faptul că Cuba, după cum a decla
rat el, s-a transformat „într-o bază 
strategică importantă" a Uniunii So
vietice și „constituie o primejdie

tului, Paul 
există nici 
terceptarea de către S.U.A. a navelor 
care so îndreaptă spre Cuba". „Acers- 
tă măsură este contrară dreptului gin
ților, a continuat senatorul. Ea este o 
hotărîre unilaterală pe care Washingto
nul vrea să o impună celo-ialfi parte
neri din cadrul N.A.T.O."

Președintele senatului belgian a pro
pus convocarea de urgență a comisiei 
senatoriale pentru afacerile externe în 
această problemă.

în Italia ziarul „II Paese" scrie cu în
grijorare : „în aceste ore este în joc 
soarta omenirii. Cei care nu și-au pier
dut pînă acum capul este momentul 
să-l facă să funcționeze, să condamne 
gestul de forjă care proiectează o um
bră de moarte asupra lumii".

în St£ fele Unite isleria anticubană a 
fost afîțafă din 
ieri prin toate 
gheze și ale 
televiziune. Cu 
pujin de o jumătate de oră după ce 
Kennedy a rostit discursul, său radio
televizat, siudenfi — membri ai „Uniu
nii studenfești de luptă pentru pace“ — 
au organizat pichete în jurul Casei 
Albe. După cum relatează agenția 
United Press International, pe pancar
tele purtate de sfuden|i erau înșerise 
lozincile : „Din punct de vedere ju
ridic, blocada împotriva Cubei este un 
act de război“, 
nierelor I”.

Cunoscutul !
Pauling, laureat al Premiului Nobel, a 
cerut președinie'ui Kennedy „să revină 
asupra ordinelor și amenințărilor sale 
războinice“ împotriva 
telegramă adresată Casei 
a atras atenția că „actul 
președintelui Kennedy, 
existentei armelor nucleare de extermi
nare în masă, constituie e acțiune de

întîlnirc
și

între A. öromiko
w. Ulbricht

BERLIN
La 23 octombrie A. Gromîko a so
sit la Berlin. în drum spre Moscova. 
Ministrul afacerilor externe 
U.R.S.S. a făcut o vizită lui W. 
bricht, președintele Consiliului 
Stat al R.D.G.

Seara, W. Ulbricht a oferit un 
neu în cinstea lui A. A. Gromîko.

La 23 octombrie A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 

nie lui L. Bolz, ministrul afacerilor 
externe al R.D.G. Miniștrii afaceri
lor externe al U.R.S.S. și al R.D.G. 
au avut un schimb de păreri în 
problemele care interesează 
două părți.

pentru pacea și securitatea tuturor 
țărilor Americii".

Kennedy a declarat, de asemenea, 
că S.U.A. cer convocarea de urgență 
a unei ședințe a Consiliului con
sultativ al Organizației State'or A- 
mericăne pentru a examina proble
ma „primejdiei“ pe care o prezintă 
Cuba „pentru emisfera occidentală" 
și pentru a aplica • împotriva Cubei 
sancțiuni colective din partea țărilor 
continentului american, pe baza tra
tatului încheiat în anul 1948 la Rio 
de Janeiro. Statele Unite, a spus 
Kennedy, cer de asemenea să fie 
convocat de urgență într-o ședință 
extraordinară Consiliul de Secu
ritate al O.N.U.

Discursul președintelui S.U.A. a 
fost plin de atacuri antisovietice 
grosolane.

Ședința Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 23 Trimisul special 
Agerpres, C. Răducanu, transmite : 
Marți la ora 16,10, orc locală (ora 
22,10 ora Bucureștiului), a început, 
sub. președinția lui V. A. Zorin, o 
importantă ședință a Consiliului de 
Securitate.

La ședință au participat, U Thant, 
secretarul general provizoriu al 
O.N.U., precum și reprezentantul 
Cubei, Mario Garcia-Inchaustegui.

Deschizînd ședința, V. A. Zorin a 
arătat că cele trei cereri de convo
care a consiliului constituie baza 
ordinei sale de zi. Dacă nu se ridică 
vreo obiecție, a declarat el, ordinea 
de zi ar putea fi considerată adop
tată.

în legătură cu ordinea de zi, pre
ședintele Consiliului de Securitate a 
declarat că pretinsa amenințare in
vocată de S.U.A. în cererea adre
sată Consiliului de Securitate este 
absolut falsă și nu constituie decît 
un camuflaj al politicii agresive' a 
S.U.A. împotriva Cubei, al blocadei 
arbitrare care reprezintă o violare 
a Cartei O.N.U. și un pericol 
pace.

■ După adoptarea ordinei de 
hotărît ca cele trei cereri 
discutate simultan.

Consiliul de securitate a 
pe Mario Garcia-Inchaustegui, 
prezentantul Cubei, care nu 
membră a Consiliului, să participe 
la dezbateri. Reprezentantul Cubei 
a luat loc la masa consiliului.

Primul a luat cuvîntul reprezen
tantul S.U.A., Adlai Stevenson, care 
a rostit un discurs în spiritul decla
rațiilor agresive făcute de președin
tele Kennedy cu o zi înainte.

Ședința Consiliului de Securitate 
continuă.

invitat

★

De la început a devenit evident că 
cererea Statelor Unite adresată 
Consiliului de Securitate a constituit 
un act pur formal, întrùcît guvernul 
S.U.A. a și trecut la acțiuni agresi
ve. Mai mult, după cum subliniază 
numeroși observatori, rezoluția de
pusă de S.U.A. conține pretenția 
absurdă de a subordona prevederile 
Cartei O.N.U. planurilor agresive 
ale Statélor Unite și de a smulge 
Consiliului de Securitate aprobarea 
unor hotărîri luate unilateral


