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La sosire, pe aeroportul Bâneasa.
Miercuri dimineața s-au înapoiat 

în țară din călătoria făcută în In
donezia, India și Birmania tovară-
șui Gheprghe zGheprghiu-D.ej, pre
ședintele- ' Consiliului 'de Stat al 
Republicii Populare Romîne, împre
ună cu tovaî'ășii’ Ioh Gheorghe Mau
rer, președintele ’ Consiliului de Mi
niștri, și Corneliu Măneș.cu, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne.

Pe clădirea ' aerogării Băneasa 
erau arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne, Republicii Indonezia, 
Republicii India și Uniunii -Bir
mane. . ■1 •. “

în întîmpipàfé,' pe aeroport, au 
venit tovarășii Gheorghe .AppsțQl, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nico
lae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Goliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Gh. Gaston-Marin, membri 
ai C.C. al P.M.R;," at - Consiliului' de 
Stat și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor penttäle și ăi organiza
țiilor obștești, oameni de știință și

cultură, generali și ofițeri superiori, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile Capitalei.

Au fost de față Iusuf Badri, în
sărcinat’ • cu afaceri ad-interim al
Republicii Indonezia, R. D. Chakra- 
varty, însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al Republicii India, șefi ai 
celorlalte misiuni diplomatice acre
ditați în R. P, Romînă.

în momentul în care tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej își face 
apariția în ușa avionului, marele 
număr de oameni ai muncii aflați 
pe aeroport au aclamat îndelung, cu 
căldură, pe conducătorii de stat care 
au dus mesajul de pace și prietenie 
al poporului romîn în îndepărtatele 
țări ale Asiei;' - '••• -

Tovarășii Gheorghe Cheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer- și Cor
neliu Mănescu se îmbrățișează cu 
conducătorii de partid și de stat ve< 
niți în întîmpinare.

Tovarășul Gheorghé Gheorghiu- 
Dej împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu Mă
nescu se întrețin apoi cu membri ai

ambasadelor Indoneziei și Indiei 
aflați pe aeroport, salută cordial pe 
șefii celorlalte misiuni diplomatice 
și persoanele oficiale venite în în
tîmpinare.

Un grup de pionieri oferă flori 
conducătorilor de partid și de stat.

Președintele Consiliului de Stat și 
președintele Consiliului da Miniștri 
răspund cu căldură ovațiilor puter
nice, îndelungi, pline de entuziasm, 
ale reprezentanților oamenilor mun
cii ' din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene.

★
La plecarea de la Moscova pe ae

roportul Vnukovo, pavoazat cu dra

pelele de stat ale Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii Sovietice, 
conducătorii de stat romîni au fost 
conduși de tovarășii Leonid Brejnev, 
Frol Kozlov, Alexei Kosîghin, pre
cum și dp Vasili Kuznețov, prim- 
locțiitor aî ministrului afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, și alte 
persoane'oficiale.

.A
Erau prezenți reprezentanți ai am

basadei Indiei și Indoneziei. Au fost, 
de asemenea, de față Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne în Uni
unea Sovietică, precum și membri 
ai. ambasadei.

(Agerpres)
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Guvernul Republicii Populare Ro
mîne consideră că Declarația din 
22 octombrie a președintelui State
lor Unite ale Americii și proclama
ția sa din 23 octombrie, prin care 
se ordonă forțelor militare ameri
cane să supună controlului toate va
sele ce se îndreaptă spre Cuba și să 
instituie supravegherea militară per
manentă a teritoriului ei, înfăptuind 
astfel blocada maritimă a Cubei, 
creează o mare primejdie pentru 
pace și securitate în regiunea Ca
raibilor și în lumea întreagă.

Guvernul Statelor Unite ale Ame
ricii încalcă în mod flagrant obli
gațiile pe care și Ie-a asumat sem- 
nînd Carta Națiunilor Unite, care 
interzice în mod expres membrilor 
Organizației Națiunilor Unite să re
curgă în relațiile lor internaționale 
la folosirea forței sau Ia amenin
țarea cu forța.

Faptul acesta nu poate să nu pro
voace îngrijorarea tuturor statelor 
iubitoare de pace care își respectă 
angajamentele internaționale șl 
care militează pentru ca aceste an
gajamente să devină realități.

Libertatea de navigație în marea 
liberă este un drept suveran al tu
turor statelor, recunoscut în mod 
unanim. Hotărârea Statelor Unite 
de a ataca în marea liberă vasele 
care nu s-ar supune controlului for
țelor militare americane, creează 
pericolul izbucnirii unul conflict ar
mat general, cu grave urmări pen
tru întreaga omenire.

Guvernul Statelor Unite a prezen
tat drept cauză a acestor acțiuni ale 
sale pericolul de agresiune care ar 
veni din partea Cubei, or este bine 
cunoscut că nu Cuba este aceea care 
amenință pacea în regiunea Carai
bilor.

Nu Cuba este aceea care are baze 
militare pe teritoriul S.U.A., ci 
S.U.A. mențin și întăresc continuu 
baza lor militară de la Guantanamo 
pe teritoriul cuban.

Nu Cuba a violat spațiul aerian 
și apele teritoriale ale S.U.A., ci Sta
tele Unite au organizat șl organi

zează în mod sistematic și fățiș vio
larea spațiului aerian și a apelor 
teritoriale cubaneze.

Nu Cuba a atacat teritoriul Sta
telor Unite, ci Statele Unite au or
ganizat de pe teritoriul lor inva
darea Cubei de către bande înarma
te de mercenari.

Cu toate acestea guvernul Repu
blicii Cuba a luat de repetate ori 
inițiativa rezolvării, pe cale pașni
că, prin tratative a problemelor liti
gioase cu S.U.A. Dar tot de atîtea 
ori, guvernul american a respins a- 
ceste inițiative.

Recunoașterea dreptului inaliena
bil, al popoarelor de a-și alege sin
gure căile de dezvoltare, de a-și o- 
rîndui viața în conformitate cu 
voința lor, de a-și lua măsurile pe 
care Ie consideră potrivite pentru 
apărarea securității patriei lor, 
constituie un factor esențial al re
lațiilor pașnice internaționale. Gu
vernul american încearcă să răpeas
că poporului cuban acest drept 
sfînt. El declară fățiș că scopul po
liticii sale este răsturnarea guvernu
lui legal cuban. Aceasta reprezintă 
un amestec inadmisibil în treburile 
interne ale Cubei, o amenințare di
rectă la adresa independenței și su
veranității poporului cuban.

Acțiunile cercurilor imperialiste 
americane îndreptate împotriva 
Cubei amenință nu numai suvera
nitatea și independența acestei țări, 
ci reprezintă un atac împotriva 
principiului independenței și suve
ranității statelor.

Trebuie să se înțeleagă că în zi
lele noastre cercurile imperialiste 
nu mal pot impune prin forță 
voința lor unor popoare libere. 
Alături de Cuba stau popoarele iu
bitoare de pace și libertate care 
dispun astăzi de posibilitatea de a 
bara calea agresorului. Toate sta
tele au datoria să-și unească efor
turile pentru a opri agresiunea îm
potriva Cubei și pentru a salvgarda 
cauza păcii și a independenței po
poarelor.

Mai mult ca oricînd, se impune

înțelepciune și simț de răspundere 
în politică, deosebită grijă pentru 
menținerea și întărirea păcii și eli
minarea pericolelor care planează 
asupra lumii. De la înțelegerea a- 
cestui imperativ trebuie să pornea
scă orice guvern, orice om de stat 
cu sentimentul răspunderii față de 
propriul lor popor și față de toate 
popoarele.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne, atașat principiilor coexisten
ței pașnice, militează împotriva 
oricăror manifestări ale politicii de 
pe poziții de forță, acționează pen
tru rezolvarea pe calea tratativelor 
a tuturor problemelor litigioase și 
consideră necesar să atragă atenția 
asupra gravei răspunderi ce revine 
guvernului S.U.A. pentru toate con
secințele care ar putea rezulta de 
pe urma continuării politicii sale 
actuale față de Cuba.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne aprobă întrutotul declarația 
guvernului sovietic din 23 octom
brie și consideră că prin aceasta 
au fost servite interesele păcii, dîn- 
du-se avertisment guvernului S.UA. 
asupra consecințelor nefaste ale 
politicii sale de pe poziții de forță.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne consideră că este de datoria 
Consiliului de Securitate să con
damne acțiunile agresive ale State
lor Unite ale Americii împotriva 
Cubei șl să ceară guvernului ame
rican încetarea acestor acțiuni. Gu
vernul romîn a dat instrucțiunile 
corespunzătoare reprezentantului 
Republicii Populare Romîne în 
Consiliul de Securitate.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne, exprimînd sentimentele șl 
voința poporului romîn, își reafir
mă solidaritatea deplină cu lupta 
eroică a poporului cuban care își 
apără cu fermitate și curaj patria 
sa liberă. Alături de celelalte țări 
socialiste, de toate statele iubitoare 
de pace, țara noastră este hotărită 
să-și aducă întreaga sa contribuție, 
pentru menținerea și apărarea păci! 
în lume.

TE LEG RAMĂ

idi
Ziua Forțelor Ar- -------- -

mate ale R. P. Generaî-Iocotenent MIHAIL BURCA 
Romîne, sărbăto- adjunct al ministrului Forțelor 
rită azi de întregul Armate
nostru popor,- ar, , - -
mintește un .eveni- ... 
ment memorabil , la 25 octombrie 
1944, vitejii ostași ai armatei, ro
mîne, alături de- glorioasa armată 
sovietică încheiau șirul luptelor 
duse pentru eliberarea Transilvaniei 
de Nord. Odată cu nimicirea ulti
melor rezistențe ale trupelor hitle- 
riste, poporul romîn consemna în 
noua istorie pe care și-o făurea în- 
cepînd din august 1944 o mare vic
torie— eliberarea întregului terito
riu aLpatriei de sub jugul fascist.

Creată sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernului 
Republicii Populare Romîne, devo
tată cu trup și suflet cauzei mărețe 
a socialismülui și păcii, armata 
noastră populară stă de strajă cu
ceririlor revoluționare ale oameni
lor- muncii, slujește cu credință in
teresele poporului. Tocmai pe acea
sta se bazează unitatea de nezdrun
cinat dintré armată șl popor.

In rîndurile Forțelor noastre Ar
mate au crescut an de an militari 
de nădejde,1 cu o îpalță conștiință 
politică, care- și-au însușit cu per
severență tehnica • modernă și noile 
cerințe ale științei’ și artei militare 
socialiste, minunate . cadre de co
mandanți și lucrători politici. însu
flețiți de un, fierbinte patriotism so
cialist, uniți prin idealuri și năzu
ințe comune, . ofițerii,, subofițerii, 
gradații și'scildații forțelor noastre 
armate —-fii ai clasei, muncitoare, 
țărănimii colectiviste și intelectua
lității — își îndeplinesc cu însufle
țire nobila ■ lor misiune.

Izvorul tăriei și forței armatei 
noastre stă în‘conducerea ei de că
tre partid. Grijii și dragostei cu care 
sînt înconjurați de către partid, gu
vern și de către întregul popor mili
tarii Forțelor noastre Armate le răs
pund printr-o muncă plină de abne
gație. Sporește necontenit- numărul 
purtătorilor insignei de „Militar de 
frunte“ și. „Specialist de clasă“, al 
celor ce-și însușesc mai multe spe
cialități, al bunilor trăgători; al 
inovatorilor și raționalizatorilor. 
în activitatea lor de fiecare zi 
își află oglindire trăsăturile morale 
și de luptă în spiritul cărora sînt 
educați : dragostea față de patrie, 
devotamentul față de cauza partidu
lui, curajul, disciplina^ vigilența.

Pe măsura dezvoltării economiei 
Raționale, a succeselor dobîndite de

este

întregul nostru po
por pe calea cons
trucției socialiste, 
statul democrat- 
popular a dotat 
forțele armate cu 
necesar pentru a 
muncii pașnice a

tot ce le 
asigura apărarea _ .
poporului, înzestrîndu-le cu arma
mentul’ și tehnica de luptă moderne. 
Cu un sentiment de bucurie și mîn- 
drie au urmărit oamenii muncii pa
rada militară de la 23 August 1962 
puternicele aruncătoare ale artile
riei cu reacție, platformele rachete
lor antiaeriene care au trecut prin 
fața tribunelor, săgețile argintii ale 
reactoarelor pilotate cu iscusință de 
șoimii patriei.

Niciodată în trecut munca paș
nică, creatoare, a poporului romîn, 
integritatea teritoriului național și 
independența țării n-au fost atît de 
temeinic apărate ca azi. Forțele Ar
mate ale R. P. Romîne, strîns unite 
pe baza principiilor solidarității in
ternaționaliste cu armatele frățești 
ale celorlalte state participante la 
Tratatul de la Varșovia, reprezintă 
un scut de nădejde al securității la
gărului socialist și al. păcii. Recen
tele aplicații militare de pe teri
toriul țării noastre la, care, în baza 
planului de pregătire a forțelor ar
mate ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, au luat 
parte unități din Forțele Armate ale 
R. P. Romîne, U.R.S.S. și R. P. Bul
garia, au demonstrat buna pregătire 
a trupelor, comandanților și statelor 
majore și capacitatea lor de a efec
tua acțiuni comune în vederea în
deplinirii sarcinilor de luptă trasate.

Armată cu adevărat populară, 
împărtășind cele mai scumpe nă
zuințe ale poporului, armata noas
tră sprijină cu însuflețire, alături 
de toți oamenii muncii din țara 
noastră, politica externă de pace a 
partidului și guvernului. La temelia 
acestei politici clarvăzătoare stă 
convingerea adînc înrădăcinată a 
întregului nostru popor, că singura 
cale rațională de dezvoltare a rela
țiilor internaționale este calea co
existenței pașnice, soluționarea pe 
calea tratativelor a tuturor proble
melor litigioase ale vieții interna
ționale — corespunzător interese
lor tuturor popoarelor iubitoare de 
pace.

Atașat sincer cauzei păcii, po
porul nostru urmărește cu vigilență 
acțiunile cercurilor agresive impe
rialiste care... mențin și intensifică 
încordarea internațională — prin 
zădărnicirea încheierii unor acorduri

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășului NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV.
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului Leonid Ilici Brejnev
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

j Moscova-Kremlin
Părăsind teritoriul marii Uniuni Sovietice, în drum spre patrie, vă 

mulțumim încă o dată, dragi tovarăși, pentru primirea frățească și vă 
transmitem un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de noi suc
cese în activitatea dv. și a întregului popor sovietic pentru construirea 
comunismului și apărarea păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ ION GHEORGHE MAURER
Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Consiliului de Miniștri
al Partidului Muncitoresc Romîn, al R. P. Romîne

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne

24 octombrie 1962
De pe bordul avionului special.

Expoziție
Recent în sala Cazinoului din 

Constanța s-a deschis o expoziție 
intitulată : „Viața din regiunea 
Dobrogea oglindită în pictură'.

Manuale 
pentru 

învățămîntul 
agrozooteh
nic de masă

ORADEA (coresp. „Scîn
teii"). — La stațiunea 
balneo-climaterică Vic- 
ioria-Oradea se fac acum 
ultimele lucrări de ame
najare a ștrandului cu ape 
termale — primul de a- 
cest gen din fără — care

va funejiona în aer liber 
în tot cursul iernii.

Ștrandul este prevăzut 
cu tot confortul necesar 
și cabine încălzite. Intra
rea și ieșirea din ștrand 
se face printr-o cabină a- 
coperită, prevăzută cu

scări. Apele curative de 
aici vor avea o tempe
ratură constantă de 37— 
38 grade Celsius, chiar 
cînd termometrul va co
borî la minus 30 de 
grade.

Din materiale plasticeMETODE NOI ÎN EXTRACȚIA ȚIȚEIULUI
Petroliștii schelei Băbeni, din regiunea Argeș, 

acordă o atenție deosebită extinderii tehnicii noi. 
Astfel, ei aplică pe scară tot mai largă metode ca : 
injecția cu gaze, combaterea viiturilor dé -nisip, 
exploatarea simultană a două 3trate, cimentarea 
sub presiune, injecția de cuarț și altele.

Se aplică, de asemenea, cu succes metoda de 
perforare prin țevile de extracție, după un proce
deu nou, datorită căruia intervențiile la sonde se 
fac mult mai rapid, acestea neintrerupîndu-și pro
ducția. Anul trecut au fost executate 64 de astfel 
de perforări care au adus economii de peste 500 
mii lei și un însemnat plus de țiței. Anul acesta 
s-au executat 70 de operații de acest fel.

O altă metodă realizată de petroliștii schelei este 
deblocarea perforaturilor prin spălări cu gaze, da
torită căreia s-a scurtat la o sondă timpul de in
tervenții la spălarea dopurilor de nisip cu 25—50 
la sută.

- In -regiunea .
Arges vor urma 
cursurile învătă- 
mintului agro
zootehnic de ma
să circa 50 000 
de țărani colec
tiviști. Pregătirile 
pentru deschide
rea cursurilor 
sînt In toi. Uni- 

. tătile cooperației 
de consum au di
fuzat pină acum'. 
50 la sută din 
manuale; urmînd 
ca in cîteva zile 
această acțiune 
să fie Încheiată.

Pentru lunile de iarnă

Un ștrand cu ape termale, în aer liber

Colectivul fabricii de materiale 
plastice din cadrul Combinatului 
Chimic Făgăraș se preocupă în
deaproape de realizarea unor noi 
produse. Dé la începutul anului 
și pînă acum au fost realizate 
peste 70 de sortimente diferite 
din materiale plastice. Astfel, ■ 
pentru industria constructoare 
de mașini au fost confecționate 
printre altele și diferite bucșe ; 
pentru rafinării — segmenți de la
găre ; pentru industria electro
tehnică, minere pentru fiare de 
călcat, cutii pentru voltmetre, 
portelectrozi pentru sudură. Nu
mai pentru aspiratorul de praf 
s-au fabricat 10 piese diferite 
ca : duză, pulverizator, capace 
etc.

In curs de realizare se află 
circa 30 de noi produse printre 
care se numără : carcase pentru 
bobine, talere de balanță, căști 
pentru pompieri, minere pentru 
robinete, cuzineți radiali etc.

ORDINUL 
ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne
25 octombrie 1962 București
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și ofițeri !
Poporul nostru, sărbătorește astăzi Ziua Forțelor Armate ale Repu

blicii Populare Romîne în condițiile cînd socialismul a învins definitiv 
la orașe și sate, cînd oamenii muncii, sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romîn, dobîndesc victorii însemnate în întărirea și 
dezvoltarea Romîniei socialiste.

In urmă cu 18 ani, la 25 octombrie 1944, ca rezultat al luptelor 
eroice duse în comun de către armata romînă și armata sovietică, al 
acțiunilor hotărîte ale maselor populare conduse de Partidul Comunist 
Romîn, a fost eliberat întregul teritoriu al patriei noastre din robia 
fascistă. Faptele de vitejie și eroism ale ostașilor sovietici și romîni, ale 
tuturor patrioților, în frunte cu comuniștii, care și-au dat sîngele și viața 
pentru eliberarea Romîniei de sub jugul fascist, vor rămîne veșnic în 
amintirea poporului nostru.

Datorită grijii permanente a partidului și guvernului, poporul nostru 
are astăzi o armată puternică, profund devotată cauzei socialismului, 
înzestrată cu tehnică modernă și dispune de cadre calificate, cu expe
riență în organizarea și conducerea trupelor.

Conștienți de înalta misiune încredințată, militarii armatei noastre 
populare — continuatori ai glorioaselor tradiții de luptă ale poporului 
romîn — nu-și precupețesc eforturile pentru pregătirea lor de luptă și 
politică, pentru întărirea ordinii și disciplinei militare, pentru asigurarea 
unei înalte capacități de luptă a armatei noastre.

Militarii armatei noastre populare, uniți prin scopuri și țeluri co
mune cu militarii celorlalte armate ale țărilor socialiste frățești, sînt 
gata să-și îndeplinească nobila misiune de apărare a cuceririlor socia
liste ale poporului 'nostru, a securității lagărului socialist si a năcii.

Sărbătorind Ziua Forțelor Armate, oamenii muncii și militarii din 
țara noastră își îndreaptă cu recunoștință gîndurile spre Partidul Mun
citoresc Romîn, făuritorul, educatorul și conducătorul armatei noastre 
populare. '

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și ofițeri !
Vă felicit cu prilejul acestei- sărbători și vă urez noi succese în 

pregătirea de luptă și politică, în întărirea continuă a capacității de 
apărare a patriei noastre.

In cinstea Zilei Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne, 
Ordon :
Astăzi, 25 octombrie 1962, orele 21 în Capitala patriei noastre se 

vor trage în semn de salut 21 salve de artilerie.
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare în Repu

blica Populară Romînă !
Trăiască Consiliul de Stat și guvernul Republicii Populare Romîne !
Trăiască unitatea și coeziunea lagărului socialist !
Trăiască Forțele Armate ale Republicii Populare Romîne. apărătoare 

ale muncii pașnice, creatoare a poporului romîn !
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă !

Ministrul Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne 
General de Armată LEONTIN SÄLÄJAN

Au terminat semănatul
REGIUNEA BUCUREȘTI

Muncind cu hărnicie, colectiviștii 
și mecanizatorii din S.M.T. și gos
podăriile de stat din regiunea Bucu
rești au terminat la vreme și în 
bune condiții semănatul griului de 
toamnă. Cu toate că din cauza tim
pului secetos s-a lucrat în condiții 
mai grele decrt în alți ani, ei au 
reușit să termine această lucrare cu 
o săptămînă mai devreme decît anul 
trecut.

Printre primii pe regiune care au 
terminat semănatul au fost meca
nizatorii și colectiviștii din raioane
le Titu, Urziceni, Răcari, Turnu-Mă- 
gurele, Roșiori, Slobozia. Mecaniza
torii din regiunea București lucrea
ză în momentul de față la executa
rea arăturilor adînci de toamnă.

REGIUNEA GALAȚI

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Terminarea semănatului în regiu
nea Galați este rodul hărniciei co
lectiviștilor și mecanizatorilor, al 
bunei organizări a muncii în aceas
tă campanie agricolă. Consiliile a- 
gricole și sfaturile populare raiona
le, îndrumate de organele de par
tid, au ajutat la fața locului con
ducerile gospodăriilor colective și 
ale S.M.T.-urilor să organizeze te
meinic munca, să folosească cît 
mai bine capacitatea tractoarelor și 
a mașinilor destinate însămînțărilor.

TRUSTUL GOSTAT IAȘI

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Me
canizatorii din cadrul Trustului 
Gostat Iași, organizîndu-și bine 
munca, au reușit să termine semă
natul griului.

O parte din tractoarele gospodă
riilor din cadrul acestui trust au 
fost trimise la Trustul Gostat Bîrlad 
pentru a grăbi semănatul, iar gospo
dăriile de stat Pașcani, Răsboieni,

Deleni, Popricani și altele ajută co
lectiviștii din împrejurimi pentru a 
termina însămînțările în cel mai 
scurt timp.
RAIONUL SÎNNICOLAU MARE

Membrii celor 37 de gospodării 
colective din raionul Sînnicolau 
Mare, ajutați de mecanizatorii de la 
S.M.T. Sînnicolau Mare, Biled, Got
tlob, și Variaș, au terminat însămîn
țările de toamnă. în total au fost 
însămînțate 27 450 ha cu grîu și se
cară, 3 578 ha cu orz și 1 044 ha cu 
secară furajeră. Semănatul s-a fă
cut în bune condiții agrotehnice (De 
la Ion Sbîrciog, coresp. voluntar).

G.A.S. DIN REGIUNEA
SUCEAVA

SUCEAVA (coresp. „Scîntèii"). —< 
Mecanizatorii gospodăriilor de stat 
din regiunea Suceava au semănat 
ieri ultimele suprafețe din cele 10 500 
ha cu grîu și secară, 710 ha cu se
cară masă verde și 300 ha cu bor- 
ceag pentru sămînță prevăzute în 
plan.

în vederea obținerii unor produc
ții mari la hectar, lucrătorii gospo
dăriilor agricole de stat din regiunea 
Suceava au dat o atenție deosebită 
aplicării de îngrășăminte chimice și 
naturale pe suprafețe cît mai în
tinse.

Popas la marginea tarlalei. La G.A.S. Becaș, regiunea Banat, s-a 
terminat semănatul griului. (Foto : A. Cartojarui
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„Cum pot fi folosite mai larg materialele noi de construcții“

Ce așteptăm de la întreprinderile producătoare ?
>wW

In ultimii ani, constructorii noștri 
și-au imbogătit experiența, au făcut 
noi pași înainte pe linia introducerii 
prefabricatelor, a metodelor indus
triale de execuție. La o serie de 
blocuri pe care le construim folosim 
prefabricate mari și cofraje glisante 
la turnarea structurilor de rezisten
ță. Pe de altă parte, am înregistrat 
progrese și pe linia folosirii unor 
materiale noi de construcție. .Toate 
acestea ne-au dat posibilitatea să 
grăbim ritmul de execuție, să re
ducem consumul de materiale, să 
îmbunătățim gradul de confort la 
apartamentele pe care le construim.

Introducerea pe scară tot mai 
largă a materialelor noi este o parte 
integrantă a procesului de perfec
ționare a tehnicii construcțiilor. 
Ne-am convins din propria expe
riență de avantajele tehnice și eco
nomice ale folosirii noilor mate
riale De aceea vrem să mergem 
mai stăruitor pe calea extinderii 
utilizării lor la blocurile de locuințe 
pe care le construim. Este o cerință 
de care trebuie să țină seama nu 
numai cei care activează în dome
niul construcțiilor, dar și întreprin
derile care produc noile materiale.

Problema care se pune este : ne 
putem oare aștepta la o extindere 
largă a o serie de materiale noi 
de construcție, atîta vreme cît ele se 
produc încă în cantităti insuficiente, 
într-un sortiment în multe cazuri re- 
8trîns ? După părerea noastră nu. 
La aceasta se adauqă și faptul că 
unele materiale noi de construcție 
sînt mai scumpe decît cele tradițio
nale iar noi, constructorii, nu putem 
pierde din vedere un indice impor
tant al activității noastre : costul 
apartamentelor.

în susținerea acestei păreri vom 
da un exemplu. La finisarea blocu
rilor se folosesc o serie de mate
riale noi. E adevărat, gama lor este 

în creștere. Dar nu pe măsura ce
rințelor. Ca material nou de pardo
seală pentru garsoniere utilizăm 
covoarele din policlorură de vinii 
cu suport textil. Dar acest înlocuitor 
de parchet se produce încă în prea 
puține nuanțe și culori șl nu totdea
una suficient de durabil și rezistent. 
Nu mai vorbim că și prețul este 
cam ridicat, din care cauză unii 
constructori ezită să-1 folosească. 
Nimerit ar fi ca fabrica producă
toare — „Hona, Cloșca și Crișan“ 
din Turda — să studieze posibili
tățile de lărgire a gamei de culori

ANCHETA NOASTRĂ

șl de reducere a prețului de cost 
al covoarelor din PVC. Utilizarea 
lor nu trebuie să ducă în nici un 
caz la scumpirea construcțiilor și 
de aceasta trebuie să țină seama 
și întreprinderea producătoare.

Despre calitatea unor materiale 
noi — conductori INTENC și tuburi 
PVC pentru instalații, vinacet și al
tele — nu avem nimic de obiectat 
întreprinderilor producătoare. în 
schimb, altele ne creează necazuri 
din acest punct de vedere. Un e- 
xemplu. Noi am început să folosim 
maf larg tapetul lavabfl pe suport 
de hîrtie. El este produs de aceeași 
fabrică din Turda. Unele modele 
însă nu se încadrează în norma de 
gramaj a stratului superficial al pe
liculei de PVC aplicată pe hîrtie. 
Aceasta face ca tapetul să se de
gradeze după un număr redus de 
curățiri. Specialiștii fabricii furni
zoare ar trebui să tină seama de 
aceste neajunsuri, încît șantierelor 
să li se livreze numai materiale de 
bună calitate.

Ar mai fi ceva de spus și despre 

felul cum îșl respectă unele fabrici 
contractele încheiate cu întreprin
derea noastră. Problema aceasta a 
fost subliniată de altfel și în cele
lalte articole apărute în cadrul an
chetei ziarului. Șantierele noastre 
întîmpină greutăți mari din lipsa 
vinacetului. Deși avem repartiție și 
contract încheiat cu fabrica „Tran
silvania* din Oradea, nu am primit 
pînă în prezent cantitățile necesare. 
Or, o serie de blocuri nu pot fi ter
minate definitiv din această cauză.

Ridicăm încă o problemă : dacă 
experiența șantierelor a dovedit din 
plin eficacitatea unor materiale noi, 
de ce oare forurile de resort și 
ministerele în subordinea cărora 
eînt întreprinderile producătoare 
nu iau măsuri mai hotărîte pen
tru sporirea producției de ma
teriale noi de construcție ? Ni se 
spune : „Cererile șantierelor sînt 
mari, Iar întreprinderile nu le pot 
satisface în întregime". Dacă așa 
stau lucrurile, ar trebui, după păre
rea noastră, ca în anul 1963 să se 
facă eforturi pentru mărirea capaci
tăților de producție. Și sîntem con
vinși că investițiile alocate își vor 
dovedi pe deplin justificarea.

Pe baza experienței altOT șantiere, 
ne-am propus să aplicăm într-un 
număr de apartamente-etalon o se
rie de materiale noi : plăci din 
PVC pentru placat pereții în băi și 
bucătării ca înlocuitor de faianță, 
dale simple și dale din PVC mozai- 
cat turnat sub formă de plăci și al
tele. Avem nevoie și în această 
privință de un sprijin mai susținut 
din partea unităților producătoare, 
a specialiștilor de la ÎNCERC și a 
celorlalte organe centrale care au 
sarcini în acest domeniu.

Ing. MARIN MANOLACHE 
tehnolog Ia întreprinderea de 
construcții orășenești—Galați

feS

Noi construcții date in folosin
ță In comuna Negrești, regiunea 
Maramureș : o școală medie cu 
18 clase, 3 laboratoare, bibliote
că (fotografia din dreapta) șl un 
bloc cu 12 apartamente șl ma
gazine la parter (fotografia din 
stingă).

(Foto î A. Cartoțanu)

Modele nOl 
de confecții

Odată cu începerea trimestrului 
IV al anului curent, colectivul fa
bricii „Arta Modei" din Capitală a 
introdus in producție o serie de mo
dele noi de confecții din țesături de 
lînă și bumbac. Este vorba de noi 
modele de raglane impermeabile 
din țesături de bumbac și relon, în 
culori variate, taioare din țesături 
fantezi cu garnituri de urson, fuste 
din stofă și plușcord, rochii din 
stofă fantezi și altele.

Răspundem 
cititorilor

R. CORDA — Buzău : Direcția me
canică fină din Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini ne 
răspunde că trebuie să vă adresați. 
Ministerului Industriei Petrolului șl 
Chimiei pentru analizarea propu
nerii dv. de înlocuire a metalului 
cu mase plastice la execuția valve
lor de biciclete. In același timp, vi 
se recomandă să studiați, în prea
labil, sistemul de asamblare cu ca
mera, rezistența valvei la șocurile 
ce apar la umflarea cu pompa fără 
racord și comportarea pieselor la 
diferite temperaturi.

P. ILINCARU, com, Dobra, raionul 
Ilia : Diplomele absolvenților școli
lor tehnice de maiștri aparținînd 
Ministerului Economiei Forestiere se 
eliberează numai după un an de 
activitate neîntreruptă în cadrul în
treprinderii la care au fost reparti
zați. Celor ce au urmat cursurile 
fără frecvență provenind direct din 
producție, li se eliberează diplo
mele imediat după absolvire.

(Urmare din pag. I-a)

în problema dezarmării, interzicerii 
experiențelor nucleare, lichidării ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial pe baza încheierii tratatu
lui de pace german șl a normali
zării situației din Berlinul occiden
tal.

I Alături de celelalte popoare ale 
lumii, poporul romîn condamnă cu 
hotărîre acțiunile agresive ale gu
vernului S.U.A. împotriva eroicu
lui popor al Cubei libere. Aseme
nea măsuri provocatoare, ca bloca
da piraterească pusă la cale de 
cercurile imperialiste americane, 
reprezintă o sfidare a voinței de 
pace a popoarelor și creează pri
mejdia unui război. Zadarnic în-, 
cearcă cercurile agresive, imperia
liste să stăvilească mersul înainte al 
omenirii. Forțele socialismului și

păcii sînt mai puternice decît for
țele războiului.

Considerînd drept sarcină princi
pală îndeplinirea integrală a planu
lui ' pregătirii de luptă și politice, 
militarii Forțelor noastre Armate îșl 
concentrează eforturile spre însuși
rea măiestriei militare, întărirea or- 
dinei și disciplinei, mînuirea exem
plară și prelungirea duratei de func
ționare a tehnicii de luptă de care 
dispun.

De Ziua Forțelor Armate ale R.P. 
Romîne, militarii armatei noastre, 
mîndri de - glorioasele tradiții de 
luptă patriotică și revoluționară ale 
poporului romîn, își. reafirmă vo
ința de a se dovedi .prin întreaga 
activitate demni de încrederea și 
grija partidului și- guvernului, de a 
fi .— umăr la umăr, cu celelalte ar
mate ale țărilor socialiste frățești— 
scut de oțel granițelor și libertății 
patriei, securității lagărului socialist 
și cauzei păcii în lume.

(Foto : R. Costin)

Oameni ai zilelor noastre

MÎINI DE AUR
Am răscolit întreaga uzină în cău

tarea lui Todică. N-a fost chip să-i 
dau de urmă. Intrase parcă în pă- 
mînt. Cineva m-a prevenit : „Căufafi 
un ac într-un car cu fîn I“.

Se poate să nu dat de urmele unui 
om ? Todică nu face parte dintr-o bri
gadă, nu are locul lui de muncă, 
secjia, schimbul său? Am aflat că el 
e un simplu muncitor, un om ca ori
care altul din sutele de oameni cîfi 
lucrează la uzina „Tehnometal" din 
Timișoara. Nu e nici măcar șef de e- 
chipă sau brigadă. E nestatornic cu 
locul de muncă nu pentru că așa e 
firea lui, ci pentru că așa cer pla
nul, interesele uzinei.

Deși nu l-am întîlnit în ziua aceea, 
mi se pare totuși că l-am cunoscut 
destul de bine. Mi-a ieșit în cale un 
tovarăș cu care lucrase în schimbul 
de noapte.

— Din nou l-am pierdut pe Todi
că — zise ei cu amărăciune. Dar 
n-a pleca* pentru totdeauna de la 
sudori. L-a lua* secjia mecanică. Azi 
dimineaja și-a pus în raft — pentru 
o vreme — mănușile de sudor. De 
acum e iarăși lăcătuș, Și omul con
tinuă să-m> vorbească cu plăcere des. 
pre tovarășul pe care-l căutam. Straș
nic băiat 1 Om cu asemenea simf 
practic să tot cauji. Are o mie de me
serii. Și la toate le cunoaște bine al
fabetul. l-a mers faima în uzină. Unde 
e o lucrare mai grea, mai., compli
cată sau urgentă, acolo-i și el. Se 
descurcă în toate. Dar mai bine să 
vă povestesc ce ni s-a înfîmplat cu 
el asfă-noapfe :

Ne vedeam de munca noastră. 
Cred că Todică își terminase mai îna
inte lucrările. Nimeni din atelier n-a 
băgat de seamă că el meșterise o 
vreme la niște mese de lucru, mese 
grele pe care trei oameni nici mă
car nu le-ar fi putut clinti din loc. Le 
legase fedeleș cu un cablu. De odată 
îl auzim : „Hei fîcă I“ îl chema pe 
macaragiu. „Fă-ml o vizită I*.

Macaraua ridică de cîteva ori 
mesele legate, le plimbă înfr-o parfe 
șl în alfa șl apoi le așeză la locul lor. 

Todică răsuflă ușurat. Zîmbea. Se ve
dea că era mulfumif. Ne-a spus mai 
apoi despre ce era vorba.

Multă vreme a încercat în fel și 
chip să sudeze două capete de ca
blu de otel de 5 mm. Strădaniile în
delungate n-au dat de la începui re
zultate. Nu s-a dat bătut. Avea în-

NICOLAE TODICÄ
credere că va izbuti să unească cele 
două capete de cablu cu o sudură 
rezistentă fără ca ojelul din imediata 
apropiere să-și piardă proprietăfile, 
să se decălească, încercarea făcută în 
faja noastră i-a dovedit că munca, 
stăruinja lui nu au fost zadarnice.

In ziua aceea am aflat despre mem
brul de partid Nicolae Todică și alte 
lucruri. Ele mi-au întregit unele păreri 
despre omul pe care nu-l văzusem ni
ciodată, dar pe care îl cunoșteam din 
ce în ce mai bine. Am sfat de vorbă 
cu tovarășul Trifu Hegheși, secretarul 
organizației de bază de la secjia me
canică. Mi-a vorbit despre el ca des
pre un om care-i este foarte apro
piat.

— Muncește eu fot atîta spor 
oriunde îl pul : la sudură electrică

Manifestări în cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice

Miercuri au avut loc în întreaga 
țară noi manifestări prilejuite de 
Luna prieteniei romîno-sovietice.

In Capitală, la Casa prieteniei ro
mîno-sovietice, tov. Marin Florea 
Ionescu. vicepreședinte al Consiliu
lui general A.R.L.U.S., a vorbit în 
fața unui numeros public despre 
noile propuneri făcute de Uniunea 
Sovietică în fața O.N.U. pentru apă
rarea păcii și securității popoarelor.

Academicieni, profesori, cercetă
tori, medici din Capitală au audiat 
la sediul Uniunii societăților de 
științe medicale din R. P. Romînă 
conferința „Localizarea fermenților 
pe structurile subcelulare din ere? 
ier*. A vorbit acad. A. D. Paladin, 
directorul Institutului de biochimie 
al Academiei de Științe din Kiev.

La Ateneul R. P. Romîne a fost 
organizată o seară literară cu tema 
„Prietenia romîno-sovietică oglindi
tă în versuri și proză". Au citit din 
lucrările lor poeții Marcel Breslașu, 
Camil Baltazar, Nina Cassian, Ion 
Crînguleanu, Mihu Dragomir, Ștefan 
Iureș, Eugen Jebeleanu, Toma Geor
ge Maiorescu, Szemler Ferenc și Ni
colae Tăutu.

Un mare număr de femei au au
diat la Casa de cultură a tineretului 
din raionul „Nicolae Bălcescu“ con
ferința „Figuri de femei sovietice, 
luptătoare pentru comunism“ tinută 
de Ana Bubernic, membru al Consi
liului raional A.R.L.U.S.

sau autogenă, la ajustat matrije, la 
construcjii metalice, oriunde... A de
venit un adevărat maestru al meseriei. 
Îndemînarea se împletește la el 
cu agerimea minfîi. Noi l-am desem
nat în comisia de descoperire și: va
lorificare a rezervelor interne din 
uzină. Și n-am greșit deloc ! Nu în
trec măsura dacă spun că a făcut 
treabă cît zece.

în urma acestei discuții, am înfeles 
tot mal bine de ce a devenit el o 
personalitate în uzină. Că esté biju
tier în meserie sau că are cunoștinfe 
care-i creează autoritate printre tova
rășii lui de muncă este un lucru bun. 
Și ma' bine este că nu le fine sub 
lacăt — le înfățișează și celorlalți, se 
gîndește cum să le pună mai bine în 
valoare. Friedrich Biliș, Ștefan Talpoi, 
luliu Toth deși au „stagiu" în mese
rie au învățat destule lucruri de la 
Todică. Să nu mai vorbim de cei ti
neri.

Cîte și cîte altele nu se mai pot 
spune despre el.

— îmi amintesc de-o înfîmplare 
petrecută nu cu mult timp în urmă 
—• mi-a spus unul din tovarășii săi 
de muncă. El ne-a fost repartizat nouă, 
la atelierul de sudură. Aveam lucrări 
cu termene ce nu sufereau amînare. Ve
nise să ne ajute. A examinat din fir-a 
păr lucrările și l-am auzit îngînînd ca 
pentru sine : aici trebuie să lucrăm nu 
numai cu mîinile, dar și cu capul. 
Prinderea cercurilor prevăzute cu 
găuri de asamblare la capacele co
nice ale mașinilor de uscat furaje ne 
dădea multă bătaie de cap. Benzile 
me'alice trebuiau tăiate, rulate, suda
te, potrivite. Un sudor și trei lăcă
tuși executau două asemenea lucrări 
în 8 ore. A venit la noi Todică. El 
s-a arătat nemulțumit de felul cum se 
muncea. Nu i-a trebuit maf mult de 
o zi și a confecfionaf ' un dispozitiv 
de presare a tablelor. Și-a pus apoi 
în practică planul adoptînd un nou 
procedeu de lucru. De atunci, doi 
oameni execută cele două lucrări în 
numai o jumătate de oră.

Se vede la Todică Înclinația spre 
gîndirea constructivă, spre Inventivi

Pentru oamenii muncii aflați la 
odihnă în stațiunea balneară Vatra 
Dornei, Consiliul raional A.R.L.U.S. 
a organizat un medalion muzical 
„Ceaikovski“. După prezentarea per
sonalității marelui compozitor au 
fost audiate înregistrări din cele 
mai semnificative opere. 1

Pînă în prezent, în regiunea Iași 
au avut loc aproape 680 dé'manifes
tări consacrate prieteniei romîno-so- 
vietice, la care au participat peste 
150 000 de oameni ai muncii.

Un mare număr de cadre didacti
ce și alți oameni ai muncii din ora
șul Dej au audiat la clubul C.F.R. 
din localitate conferința „Cercetări 
sovietice în domeniul longevității“, 
expusă de prof. univ. dr. Ion Baciu, 
directorul Institutului de fiziotera
pie din Cluj.

Căminele culturale din comunéle 
Obîrșia Veche, Vădăstrița» Isbiceni 
și altele din regiunea Oltenia au or
ganizat conferința „Dezvoltarea 
continuă a producției agricole, sarci
nă importantă a oamenilor sovietici". 
La școala medie nr. 1 din Craiova, 
în comuna Ianca și în alte localități 
din regiune au fost organizate întîl- 
niri cu oameni ai muncii din țara 
noastră care au vizitat Uniunea So
vietică. Ei au povestit cele văzute în 
timpul vizitei în marea țară a 
constructorilor comunismului.

(Agerpres)

tate, E| simte piesa în mînă ca pe un 
obiect viu, o încălzește și ö mode
lează cu privirea. Gîndul îi lucrea
ză, ajută mîinilor. Piesa sau lucrarea 
ieșită din mîna lui e un obiect de 
artă. Despre cei care realizează ase
menea lucruri poporul spune, cins- 
tindu-i, că au mîinl de aur.

*
A trecut o zi. L-am cunoscut pe 

Todică. Nu se deosebea cu nimic de 
cel pe care l-am mai văzut cu o zi 
înainte, pe panoul de onoare al uzi
nei, și de cal aflat la panoul inovato
rilor și rafionalizaforilor fruntași. M-a 
primit ospitalier, cu un zîmbet larg 
pe buze. Așa l-am văzut zîmbind și 
din panouri.

La drept vorbind, prea multe n-am 
aflat de la el. Nici măcar nu mi-a 
amintit că este decorat cu „Medalia 
Muncii', că a fost unul din cei 11 000 
de participant la sesiunea din pri
măvara acestui an a Marii Adunări 
Nationale. Todică face cînd e vorba 
despre el. Ocolește astfel de discuții.

Cînd e vorba însă de producție, 
el se simte, ca „acasă". Mi-a vorbit 
despre gospodăriile agricole colecti
ve pe care le-a vizitat, despre mași
nile agricole la care lucrează, mi-a 
înșirat nume de proiectant! cu care 
fine o sfrînsă legătură. Cu pasiune a 
amintit unele din problemele „crude“ 
— după expresia Iul — care-l fră- 
mîntă.

— Aș vrea să-mi spună cineva așa: 
Todică, din deșeurile care „cad" să 
ne fabrici un elevator cum scrie la 
carte, l-aș răspunde : Am în plan să 
fac un asemenea elevator, de cîteva 
ori mai Ușor decît cel pe care-l fa
bricăm. Mai ușor șl ca greutate, dar 
și ca pref de cost.

Sînt multe lucruri Importante pen
tru uzină cărora simful practic, age
rimea min(ii, ideile creatoare^ și în
drăznețe ale lui Todică le-au dat 
răspuns. Alte probleme mai mari, 
mai complicate trebuie rezolvate și 
cu ajutorul unor calcule inginerești. 
El își ridică nivelul profesional, dar 
acum ar avea, poate, nevoie de aju
torul unui inginer, al unul specialist.

Todică și un Inginer, doi oameni, 
doi cutezători exploratori al noului, 
ar putea realiza lucruri de o mare 
valoare. Rezultatul unor asemenea 
eforturi unite ar aduce foloase pen
tru mulfi alfli.

C. MORARU

M. VLAD — raionul 30 decembrie 
București : Conducetea spitalului 
„Giigore Alexandres cu“ — ne in
formează Sfatul popular al Capita
lei — a organizat pentru părinții 
copiilor bolnavi un serviciu de • In
formații șl de convorbiri telefonice 
cu aceștia sau însoțitorii lor. Mem
bre ale comitetului de sprijin de pe 
lingă spital asigură zilnic, de la 
orele 12—14, legătura între părinți 
șl copiii internați. In felul acesta se 
asigură respectarea programului 
de tratament și odihnă indicat co
piilor internați.

GH. IONESCU — Reșița : Scrisoa
rea dv. a fost trimisă spre tozolvare 
Consiliului regional U.C.F.S.-Banat. 
S-au luat măsuri ca echipele de 
fotbal din categoriile A și B, pre
cum și cele din campionatul regio
nal, să ia parte la meciuri amicale 
în alte localități numai cu aproba
rea comisiei regionale de fotbal. La 
aceste meciuri arbitrii vor fi delegați 
numai de către colegiul regional. 
De asemenea, s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea muncii educative 
în rîndul jucătorilor de la cluburile 
Șțiinta-.Timișoara și C.S.O.-Reșita.

ST. GABOR — Brașov : Ținînd 
seama de cele relatate în scrisoa
rea dvs., conducerea Fabricii de ci
ment și var „Temelia" a 'îmbunătă
țit izolația fonică a clădirii în care 
se află clasorul de la cariera cup
toarelor de var. Zgomotul ..produs de 
acest agregat a fost mult diminuat, 
creîndu-se astfel condiții bune de 
odihnă pentru cei ce locuiesc în a- 
propierea fabricii.

M. MIULESCU — Slatina: Minis
terul Comerțului Interior ne-a răs
puns că au fost livrate de curînd 
Uniunilor regionale ale cooperati
velor meșteșugărești Oltenia și Ar
geș potențiometre și antene pentru 
televizoarele ieșite din termenul de 
garanție.

T1ÉÂ.T1R.1E « □ oo ca ma a «Radio
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci
— (orele 19,30). (Sala Palatului R. P. Ro
mîne) : Lucia De Lamermoor — (orele
19,30).  Teatrul de Stat de Operetă : Lysis- 
trata — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) ; Febre
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Vicleniile 
lut Scapln — (orele 19,30). Teatrul „C. 1. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Steaua polară
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Patru sub 
un acoperiș — (orele 20). Teatrul .Lu
cia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Mă- 
gureanu 1) : Mamouret — (orele 19.30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 70) : 
Costache și viața interioară — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret șl copii
(Sala pentru tineret) : De Pretore Vin
cenzo — (orele 20). (Sala pentru eonii) : 
Salut voios — (orele 18). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-GIulești : Băiat bun dar... 
cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul evre
iesc de stat : Jurnalul Annei Frank — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : Vorba revistei — 
(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 16). (Sala Academiei) : Căluțul
cocoșat — (orele 16). Circul de Stat : 
Punct turistic — Circul ! — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Celebrul 702 : Re
publica (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 : 19,15 : 21,15), 
1 Mai (10 ; 12 ; 15 ; 17 : 19 ; 21). Centrul 
înaintaș a murit In 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) șl Miorița (10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 
18,30 : 20,45). La 30 de ani — rulează la 
cinematografele V. Alecsandrl (15 ; 17 ; 
19 ; 21), Tineretului (9,30 ; 11,45 : 14 : 
16,15 ; 18,30 ; 20,45). Bandiții din Orgoloso
— rulează la cinematografele I. C. Frimu
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 : 21), 8 Mar
tie (10,30; 12 30 ; 15; 17 ; 19 ; 21). Sub
ploaia atomică — cinemascop : Elena Pa
vel (10 ; 12 ; 14,15 : 16,30 ; 18,45 ; 21), în
frățirea Intre popoare (16 : 18.15 : 20,30). 
Floreasca (16 ; 18.15 ; 20.30), B. Delavran- 
cea (16 ; 18 ; 20). Casa de la răscruce : 
Lumina (rulează In continuare de la o- 
rele 9,45 ptnă la orele 14 ; după-amiază 
16,10 ; 18 30 ; 20,45), Flacăra (16 ; 18,15 ;
20.30) , Luceafărul (15 30 ; 18 ; 20,30). Vlrsta 
dragostei : Victoria (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15; 
18,30 ; 20,45). Omul cu două fețe : Cen
tral (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;
18 ; 17 ; 19 ; 21). Raidul vărgat : Timpuri 
noi (rulează In continuare do la orele

Ședința festivă cu prilejul 
Zilei Națiunilor Unite

Cu ocazia Zilei Națiunilor Unite, 
la 24 octombrie 1962 a avut loc o 
ședință festivă a Comitetului Exe
cutiv al Asociației pentru Națiunile 
Unite a R. P. Romîne. în cadrul 
ședinței, prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu a făcut o expunere asupra 
activității O.N.U.

Simpozion
Comitetul de stat pentru cultură si 

artă, Consiliul pentțu răspinejirea cunoș
tințelor cultural-știintifice organizează azi 
25 octombrie, orele 18,30, în sala Ateneu
lui R. P. Romîne. un simpozion cu tema : 
„Arta și viața“. în cadrul acestui simpo
zion vor lua cuvîntul : acad. George Că- 
linescu, prof. univ. Marcel Breazu, direc
tor adjunct al Institutului de cercetări 
filozofice al Academiei R. P. Romîne, ion 
Jalea — artist al poporului, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, și Mihnea 
Gheorghiu — scriitor, președintele Con
siliului cinematografiei.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE VOLEI

MOSCOVA (prin telefon). — Cam
pionatele mondiale de volei se a- 
propie de sfîrșit ; azi se încheie 
turneul final al echipelor feminine, 
iar mîine turneul echipelor mascu
line. Fruntașele clasamentelor — 
Uniunea Sovietică (la masculin) - și; 
Japonia (la feminin) — nu .au sufe
rit nici o înfrîngere.

Ieri voleibaliștii romîni au întîl
nit reprezentativa Japoniei. Partida 
s-a terminat cu victoria puțin scon

17 ■ pînă la orele 21). Filme documentare
— rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 15 la cinematograful Tim
puri noi. Alarmă în munți ; Maxim 
Gorki (16; 18,15 ; 20,30). Departe de pa
trie: cultural (16: 18.15: 20,15). Vîntul 
sudului : Alex. Popov (9 : 11 ; 13 : 15 : 
17,05 ; 19,10 ; 2110). învierea — ambele 
serii : Grlvlța (16 ; 19,30). Alarmă pe 
Insulă : C-tln David (15 30 ; 18 ; 20,30). 
Cartierul viselor : V. Roaită (10,15 ; 12,30; 
16 ; 18,15 : 20,30). Palatul de cleștar : U- 
nlrea (16 : 18 ; 20). Nouă zile dintr-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 — rulează la 
cinematograful T. Vladimirescu (15 : 17 : 
19 ; 20,45). Drumuri despărțite : Munca 
(16 : 1815 ; 20,30), 16 Februarie (16 : 18 : 
20), Olga Bancic (16 ; 18,15 : 20,30). Aven
turile Iul Huckleberry Finn — cinema
scop : Popular (15 ; 17 : 19 : 21,10) G. 
Coșbuc (9,45 ; 12 ; 14 : 16,15 ; 18,30 ; 20.45). 
De la Apeninl la Anzf — cinemascop : 
Arta (15 : 17 ; 19 ; 21). Tintin și misterul 
„Linei de aur“ : Moșilor (11 : 16 : 18 15 :
20.30) . Lazarillo de Tormes : Donca Slmo 
(16; 18,15; 20,30) Volga (10; 12: 15.30:
18 ; 20,30) Drum de încercare rulează la 
cinematografele M. Emtnescu (16 ; 18,15 ;
20.30) , 30 Decembrie (16 ; 18,15 ; 20,30). 
Două vieți — ambele serii : Ilie Plntllle 
(15,30 ; 19). Vals pentru un milion : 8 
Mai (15 ; 17 ; 19 ; 21). Cînd comedia era 
rege și Vîrsta de aur a comediei — ru
lează la cinematograful Libertății (10 ; 
13,15 ; 16,30 ; 19 45). Alexandr Nevski : 
Drumul Serii (16 ; 18.15 ; 20,30). Acord fi
nal : Aurel Vlaicu (15 ; 17 ; 19 ; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Pentru tineretul 
școlar : „Vă prezentăm Centrul școlar 
agricol Călărași“. 19,40 — Transmisiune 
de la cel de-al IV-lea pavilion de mos
tre. 20.10 — Filmul . Anul unu“ — o pro
ducție a studioului „București", 20,25 — 
Recitalul violonistului sovietic IGOR 
OISTRAH. 20.45 — Emisiune închinată 
zilei Forțelor Armate ale R. P. Romîne. 
Selecțiuni din programul Ansamblului 
de cîntece șl dansuri al Ministerului For
țelor Armate. în încheiere ; Poșta tele
viziunii, ultimele știri.

RADIO, joi 25 octombrie • Emisiunea 
„Vreau să știu" — ora 9,00 — I • Scene 
din opera „Război și pace“ de Proko
fiev — ora 10,00 — I • Ciclul integral 
al simfoniilor lui Beethoven dirijate de 
George Georgescu : Simfonia a Vl-a In 
Fa major Pastorala — ora 11 05 — I • 
Melodii populare romtnești — ora 12,00
— I • Muzică din opere cerută de as

IN F O R M A T II
® Opera de stat,, din Iași a prezentat 

miercuri, seara un ..spectacol- cu „Carmen” 
de Bizet. Si-au dat concursul dirijorul 
Vilmoș Rubanv și baritonul Mihalv Vi
ragos, laureat al premiului „Liszt” de la 
Opera- de stat din Debrețin care a inter
pretat rolul -lui .Eșcamillo.

® Scriitorul francez Georges Beliak 
se află de cttevă - zile în tara noastră. 
Miercuri' seara el a? asistat, la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra”, la spectacolul 
cu piesa „Fotbal” al cărei autor este, 
împreună cu scriitorul francez Pol Qu
entin.'

O Din motive tehnice, turneu) ansam
blului de patinai artistic din R. S. Ceho
slovacă cu spectacolul „Reportai pe 
gheată” care urma'să înceapă astă-seară 
pe patinoarul artificial a fost amînat pen
tru vineri Ia ora 19,30.

• La tragerea Pronoexpres din ziua 
de 24. octombrie.'i$)62 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :, 14, 37, 23. 16, 
25, 39. Numere de rezervă : 12, 11. Fond 
de premii : 442 223.

tată a formației japoneze. Scor 3—2 
(11—15, 15—4, 15—12, 3—15, 7—15).

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 
FRUNTAȘI

Ieri după-amiază pe stadionul Re
publicii. .din Capitală selecționata de 
fotbal a țării' noastre, care se pre
gătește pentru meciul de la 1 no
iembrie cu naționala Spaniei din ca

ndriii „Cupei Europei", a întîlnit în- 
tr-up njeci dé Verificare selecționata 
olimpică a R. S. Cehoslovace. Fotba
liștii noștri au cîștigat cu scorul de 
3—0 (1—0). Punctele au fost înscrise 
de Ozon (min. 25), Gherghely (min. 
53) și Petru Emil (min. 61).

cultători — ora 12,15 — II • Piese de 
Chopin - ora 12.35 - I • Melodii sovie
tice de muzică ușoară — ora 12,45 — 
II • Soliști de muzică populară roml- 
nească - ora 13,25 - II • Suita teatrală 
In stil clasic de Theodor Grigoriu — 
ora 14,30 — II • Din folclorul popoare
lor — ora 15;0o — I « Muzică din ope
rete — ora 15.30 t- II • poemul simfo
nic „Fatma“ de Constantin Bobescu — 
ora 15,45 I • Muzică populară din 
Muntenia — ora 16,30 — II • Fantezie tn 
do minor pentru vioară șl plan de Jo
hannes Brahms — ora 17,00 - II • Cîntă 
soprana Anna Moffo și tenorul Richard 
Tucker — ora 17.30 — I • Serenada opus 
22 în Mi bemol major de Dvorak — ora 
18 05 — II o Program muzical pentru 
fruutgjl în, producție din industrie — 
ora 19,15 — I • Emisiune dedicată zilei 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne — 
ora 19.30 — II o Fragmente din operete
— ora 20.00 — I • Emisiune literară : 
Scriitori sovietici despre tara noastră
— ora 20.45 — I • Transmisie din stu
dioul de concerte, partea a Il-a a con
certului corului Radioteleviziunil — ora 
21.00 — 1 o Suite de balet de Albert 
Rousse) — ora 21.57 — 1 • Opera „Pă
pușile maestrului Pedro“ de Manuel de 
Falia — ora 22.00 — II • Muzică de ca
meră — ora 23.10—24,00 — II.

CUM E VREMEA
Ieri în» țară : In cursul zilei de ieri 

vremea ,.a fost frumoasă și relativ căl
duroasă. Cerul a fost senin. Dimineața, 
local, s-a produs ceață. Vîntul a sufl.'t 
slab. .Temperatura la ora. 14 avea valori 
cuprinse între 11 grade la Gheorghieni 
și Avrămeni șl 18 grade la Rm. Vîlcea 
șl Petroșenl. tn București : Vremea a 
fost frumoasă șl relativ călduroasă. Ce
rul a fost senin. Vînt slab. Temperatura 
maximă a atins 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
șl 28 .octombrie. In țară s . Vreme schim
bătoare, cu cer noros In nordul țării și 
mai mult senin, la început. In celelalte 
regiuni. Precipitații locale vor cădea în 
nordul Transilvaniei și al Moldovei. 
Vînt potrivit. Temperatura tn general 
staționară. .Minimele vor .fi cuprinse în
tre minus 3 șl plus 7 grade, far maxi
mele între 10 șl 20 grade. Dimineața 
brumă șl îngheț slab. In București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
mal mult, senin, la început apoi varia
bil. vînt slab, temperatura, staționară.
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că, de rezolvare a problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, de ex
tindere a schimburilor economice in
ternaționale fără discriminări și ba
riere artificiale. Primirea 
făcută în Indonezia, 
Birmania tovarășilor 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer subliniază prețuirea de care 
se bucură Romînia socialistă în cele 
mai diferite părți ale globului.

Vorbind despre piedicile care 
stau în calea statornicirii unei păci 
trainice, a soluționării' pașnice a

în sala Teatrului C.C.S. din Capi
tală a avut loc miercuri după-amia- 
ză adunarea festivă consacrată săr
bătoririi Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne. .

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii : general colonel Ale
xandru Drăghici, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Florian 
Dănălache, general locotenent Ion 
Ioniță, general colonel Ion Tu- 
toveanu, adjunct al ministrului 
forțelor armate, Vasile Mușat, vi
cepreședinte al C.C.S., general colo- __ „
nel în rezervă Dumitru DămăceanU, problemelor internaționale litigioase, 
general maior Ion Dlncă, acad, EU- general locotenent Ion Ioniță a su- 
gen Bădărău, Octavian Nistor.^se- blihiât îngrijorarea profundă a ome* 

.. .față acțiuni]e agresive ale
S;U,A. și ale . altor țări care fac 
parte din N.A.T.O., primejdia pe 
care o prezintă pentru pacea lumii 
reînarmarea Germaniei occidentale 
și situația creată în Berlinul oc
cidental, caracterul provocator al 
manevrelor militare ale N.A.T.O. 
efectuate recent pe teritoriul Gre
ciei.

Referindu-se la recenta declarație 
a președintelui Kennedy, care a a- 
nunțat instituirea unui control se
ver al S.U.A. asupra tuturor nave
lor care se îndreaptă spre Cuba, 
la pregătirile pe care imperialismul 
american le face în vederea unei 
noi agresiuni armate împotriva eroi
cului popor cuban, vorbitorul a 
spus : Acestea sînt acțiuni agresi
ve fără precedent, ele reprezintă o 
încălcare brutală a Cartei O.N.U. și 
a legalității internaționale, un act 
de agravare a încordării, o încerca
re de a înăbuși libertatea și drep
tul poporului cuban de a decide 
soarta sa. Poporul nostru, unindu-și 
glasul cu cel al tuturor popoarelor 
iubitoare de pace, ridică protestul 
său energic față de acțiunile agre
sive ale S.U.A., aprobă Declarația 
guvernului Uniunii Sovietice în le
gătură cu această provocare și își 
manifestă deplina solidaritate cu 
poporul cuban prieten, hotărîrea 
neclintită de a face și pe mai de
parte tot- ce depinde de el pentru 
zădărnicirea uneltirilor agresive ale 
cercurilor imperialiste, pentru men
ținerea și întărirea păcii în lume.

Sărbătorind împreună cu întregul 
popor Ziua Forțelor Armate — a 
încheiat general locotenent Ion Io
niță — militarii armatei noastre- 
populare, strîns uniți în jurul Parti
dului Muncitoresc Romîn, raportea
ză că sînt gata în orice moment 
să-și îndeplinească cu cinste nobila 
misiune ce le-a fost încredințată — 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului nostru și, împreună 
cu celelalte armate ale țărilor so
cialiste frățești participante la Tra
tatul de la Varșovia, să asigure, 
securitatea întregului nostru lagăr 
socialist și cauza păcii.

Cuvîntarea a fost subliniată cu 
puternice aplauze.

In încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic, la

călduroasă 
India și 
Gheorghe

general ttiaior Ion Dlncă, acad, EU- general locotenent Ion Ioniță a su- L .............. • — - ■ -
cretar al C.Ç. al U.T.M., colonel Ma
rin Dragu, colonel Alexandru Dă- 
nescu și Dumitru Stan, muncitor 
fruntaș la uzinele „Grivița Roșie“.

La adunare au participat membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali activi 
și în rezervă, oameni ai muncii, din , 
întreprinderile și instituțiile Capita
lei, numeroși ofițeri și ostași evi- 
dențiați în pregătirea de luptă și po
litică.

Au luat parte atașați militari ai 
misiunilor diplomatice din R. P. Ro- 
mînă.

A fost intonat Imnul de Stat al
R. P. Romîne.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de general de armată Leontin Sălă- 
jan, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., ministrul 
Forțelor Armate.

Apoi a luat 
cotenent Ion 
pleant al C.C. 
tul Apărării 
riului.

După ce a vorbit deSDre semnifi
cația sărbătoririi Zilei Forțelor Ar
mate, precum și despre procesul de 
făurire a armatei noastre populare
— rezultat al activității politico-or- 
ganizatorice desfășurate de partid, 
vorbitorul a spus : Astăzi avem o ar
mată complet mecanizată, înzestrată 
cu armament și tehnică de luptă 
moderne.

La recenta aplicație militară la 
care au luat parte unități din dife
rite arme din forțele armate ale R.P. 
Romîne, Uniunii Sovietice și R.P. 
Bulgaria, armatele noastre au de
monstrat că sînt pregătite să exe
cute orice misiune în condițiile folo
sirii mijloacelor moderne de luptă.

Succesele obținute în făurirea și 
întărirea armatei noastre, forța ei 
izvorăsc din conducerea de către 
partid, din legătura indisolubilă cu 
poporul muncitor. Militarii de toate 
gradele simt permanent grija și dra
gostea părintească a partidului și 
poporului.

Sărbătorim Ziua Forțelor Armate
— a continuat vorbitorul — în con
dițiile în care poporul nostru do- 
bîndește realizări minunate în în
făptuirea mărețului progrătn al ’ în
floririi patriei, al desăvîrșirii cons
trucției socialismului, program tra
sat de cel de-al IH-lea Congres al 
partidului.

Imprèti^ cu.. ëelélalte țări so- 
cialiste,, țara noastră nu-și precupe- care și-a dat concursul Ansamblul 
țește eforturile, pentru apărarea pă- de cîntece și dansuri al Forțelor 
cii, promovează cu consecvență po- Armate ale R.P. Romîne. 
litica leninistă de coexistență pașni- (Agerpres)

cuvîntul general lo- 
Ioniță, membru su
ai P.M.R., comandan- 
antiaeriene a terito-

Primirea de către vicepreședintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu,a deputatului grec Stavros Kostopoulos

La 23 octombrie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Alexandru Bîrlădeanu, a pri-, 
mit pe dl. Stavros Kostopoulos. vi
cepreședinte al Partidului liberal, 
vicepreședinte al Ligii de prietenie

greco-romîne, deputat în parlamen
tul grec, care ne vizitează țara.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, a luat parte 
ministrul Comerțului Exterior, Gogu 
Rădulescu. ' (Agerpres)

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS dacă guvernul S.U.A. va încălca și 
transmite : „Guvernul sovietic nu va vipla brutal dreptul internațional, 
va lua nici o hoțărîre nerezonabilă, atunci situația care s-a agravat la 
nu se va lăsa provocat de acțiunile màximüm poate scăpa de süb con- 
nejustificate ale Statelor Unite ale trol și poate da naștere unui război 
Americii”, scrie șeful guvernului mondial cu toate urmările dureroase 
sovietic N. S. Hrușciov în scrisoarea pentru popoarele tuturor țărilor, 
sa de răspuns la telegrama lui Ber- Iată nentru ce, scrie în continuare 
trand Russell, cunoscut fruntaș al 'N. S. Hrușciov, acum sînt necesare 
vieții publice din Anglia, care mă- eforturi nu numai din partea Uniu- 
nifestă îngrijorare în legătură cu nii Sovietice, a țărilor socialiste și a 
acțiunile S.U.A. împoțriva Cubei. Cubei, ci sînt necesare eforturi din

„Vom face tot ce depinde dă noi partea tuturor statelor, tuturor po- 
pentru a nu admite dezlănțuirea poarelor și tuturor păturilor socie- 
războiului”, — subliniază N. S. 
Hrușciov.

„Considerăm că ar fi utilă o întîlnire 
la nivel înalt“, scrie N. S. Hrușciov, 
menționînd că „guvernul S.U.A. tre
buie să dea dovadă de stăpînire de 
sine și să oprească înfăptuirea ame
nințărilor sale piraterești care im
plică urmări cît se poate de se
rioase”.

N. S. Hrușciov scrie că, conștienți 
fiind de întreaga situație complicată 
generată de acțiunile piraterești ale 
guvernului american, „noi nu putem 
fi de acord cu ele sub nici o formă”. 
Șeful guvernului sovietic arată că

tății pentru a se preîntâmpina ca
tastrofa războiului.

Șeful guvernului sovietic scrie că 
dacă guvernul american va aplica 
programul acțiunilor piraterești pe 
care l-a trasat „noi vom fi siliți, 
desigur, să folosim mijloacele de 
apărare împotriva agresorului. O 
altă soluție nu avem".

Pînă cînd nu s-a făcut uz de arma 
racheto-nucleară, mai există posibi
litatea de a se preîntîmpina războiul, 
scrie N. S. Hrușciov. Cînd america
nii vor dezlănțui agresiunea, o în- 
tîlnire la nivel înalt va fi deja im
posibilă și inutilă.

Poporul cuban este hotărît să-și apere 
sale

Declarațiile guvernelor 
bulgar, cehoslovac 

și ungar
SOFIA 24 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția BTA guver
nul Republicii Populare Bulgaria a 
dat publicității o declarație în care 
protestează în modul cel mai cate
goric împotriva acțiunilor abuzive 
și cu nimic justificate ale guver
nului S.U.A. împotriva Cubei.

Guvernul R.P. Bulgaria, se spune 
în declarație, sprijină în întregime 
declarația guvernului sovietic din 
23 octombrie și cheamă toate po
poarele cărora le este scumpă cau
za păcii să condamne acțiunile a- 
gresive ale S.U.A. și să ceară anu
larea lor imediată.

„Totodată, se spune în declarație, 
guvernul R.P. Bulgaria nu poate să 
nu țină seama de faptul că S.U.A. 
și aliații lor au trecut la acțiuni 
practice pentru pregătirea războiu
lui. In legătură cu aceasta guver
nul bulgar a dat dispoziții în ce 
privește ridicarea capacității de 
apărare a țării și punerea în stare 
de luptă a forțelor ei armate”.

★

PR AGA 24 (Agerpres). — Agen
ția CTK anunță că guvernul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace a dat 
publicității o declarație 
la acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva Cubei.

Guvernul cehoslovac 
principiilor politicii sale
pace, condamnă cu hoțărîre aceste 
noi acțiuni agresive ale guvernu
lui american și își exprimă solida
ritatea deplină cu lupta justă a 
eroicului popor cuban și a guvernu
lui revoluționar al Cubei împotriva 
imperialismului american.

Guvernul cehoslovac sprijină pe 
deplin declarația guvernului U.R.S.S. 
din 23 octombrie.

cu privire 
guvernului

credincios 
externe de

Cuvîntarea radiotelevizată a lui Fidel Castro
HAVANA ’ 24 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Republicii Cuba, 
Fidel Castro, a luat cuvîntul la 23 
octombrie la posturile de radio și 
televiziune chemrnd poporul cuban 
să se unească și să dea o ripostă 
agresorilor nord-americani. Condam- 
nînd politica agresivă a Statelor 
Unite ale Americii față de Cuba, Fi
del Castro a subliniat : „în fața pro
vocărilor monstruoase ale imperia
lismului american poporul nostru 
declară încă o dată că este hotărît 
să-și apere drepturile, să răspundă 
la orice agresiune și să o lichideze,

indiferent de unde ar veni. Toți cu
banezii ,s-.au ridicat la luptă, ei sînt 
ferm hotărîți să-și îndeplinească da
toria lor patriotică și revoluționară".

Castro a vorbit pe larg despre 
toate actele de provocări și agre
siune care au avut loc pînă acum 
împotriva Cubei din partea Statelor 
Unite ale Americii și a înfierat pe 
imperialiștii americani ca fiind cei 
mai înveterați dușmani nu numai 
ai poporului cuban, ci și ai tuturor 
popoarelor care luptă pentru pace 
și independență națională.

în ziua de 23 octombrie 1962 a în
cetat din viață, în urma unei boli 
îndelungate și grele, tovarășul Ro
mulus Zăroni, luptător devotat cau
zei construirii so
cialismului în pa
tria noastră.

S-a născut la 28 
aprilie 1906, în 
comuna Hășdat, 
regiunea Hunedoa
ra. în anul 1933, 
alături de dr. Pe
tru Groza, parti
cipă la înființarea 
Frontului Pluga
rilor. înțelegînd 
că unica forță po
litică, care expri
mă năzuințele ță
rănimii spre o 
viață demnă și li
beră, este clasa 
muncitoare î n 
frunte cu partidul 
comunist, Romu
lus Zăroni a des
fășurat o activi
tate susținută pentru alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare 
și unirea tuturor forțelor democra
tice în lupta pentru libertate și de
mocrație.

După 
Zăroni 
energie 
făurirea 
populară și construirea socialismului.

•i

Sicriul cu corpul neînsuflețit se 
află depus în Sala Consiliului 
local al sindicatelor din București, 
bd. 6 Martie nr. 25.

Accesul publicului are loc astăzi

In anii puterii populare a fost vice
președinte al Comitetului Central al 
Frontului Plugarilor, ministru al 
agriculturii și apoi al cooperației, în 

guvernul demo
cratic instaurat la 
6 martie 1945, iar 
ulterior a deținut 
alte funcții de 
răspundere pe li
nie de stat și ta’ 
organizații ob
ștești.

în 1955, Romu
lus Zăroni a fost 
primit în rînduri- 
le Partidului Mun
citoresc Romîn.

Datorită activi
tății sale pline de 
abnegație, cinstei 
și încrederii de 
care se bucura în 
rîndurile oameni
lor muncii, a fost 
ales deputat în 
toate legislaturi
le Marii Adunări 
Naționale.

Pentru meritele sale deosebite, 
Romulus Zăroni a fost distins cu or
dine și medalii ale Republicii 
Populare Romîne.

Amintirea sa va rămîne vie în 
inimile oamenilor muncii din țara 
noastră.

eliberarea țării, Romulus 
și-a închinat întreaga sa 

și putere de muncă pentru 
regimului de democrație Biroul Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
★

octombrie 1902, între orele 9,30- 
12,30. Cortegiul funebru va porni la 
ora 13, spre cimitirul Ghencea, 
unde va avea loc înhumarea.
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SCURTE ST1RI_________________ 1_________

Brazilia și Bolivia nu ’sînt de acord 
cu acțiunile S., U. A.

acelora care doresc să priveze 
frățească Cuba de dreptul la auto
determinare”. El a subliniat din 
nou că Brazilia va lupta și pe vii
tor pentru respectarea principiilor 
neamestecului în treburile interne 

că ale statelor și al autodeterminării 
• popoarelor. Noi vom face totul, a 

spus .-Hermes Lima, pentru a salv
garda pacea generală.
:. ■■■ 9, -

taraRIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). 
TASS transmite : La 23 octombrie, 
Hermes Lima, președintele Consi
liului de Miniștri al Braziliei, a 
făcut o declarație oficială în legă
tură cu poziția Braziliei față de 
Cuba. In declarație se spune < 
Brazilia n-a sprijinit rezoluția pro
pusă de S.U.A. privitoare la folosi
rea forței armate „ca mijloc de 
luptă împotriva pericolului comu
nist din Cuba’.’. Guvernul brazilian, 
se spune în declarație, nu sprijină 
măsurile de constrîngere care în
calcă integritatea teritorială și inde- _ ...... ...... ..... ......
pendența țării și pun în primejdie Velarde, ministru al afacerilor ex- 
pacea generală.

In declarație se exprimă convin
gerea că „Organizația Națiunilor 
Unite ya lua măsuri pentru ca pro
blema cubană să fie rezolvată în 
folosul j menținerii păcii”.

La Ministerul Afacerilor Externe 
al Braziliei au Venit 500 de lideri

*
NEW YORK 24 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția United 
Press International, Jose Fellman

terne al Boliviei, a declarat, la o 
conferință de presă că reprezentan
ții Boliviei la Organizația Statelor 
Americane au acționat „fără auto
rizație ‘ și fără a primi instrucțiuni” 
atunci , cînd au votat în favoarea 
blocadei împotriva Cubei, Velarde 

__ _______ __ _______ ___ _____  a subliniat totodată că Senatul bo-
ai sindicatelor și ai studenților pen- livian, care este de acord cu acțiu- 
tru a 1 protesta împotriva blocadei 
instituite de S.U.A. împotriva Cu
bei libere. In cursul convorbirii cu 
delegația, Hermes Lima a declarat: 
„Noi nu vom fi niciodată de partea

★

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
MTI transmite : Guvernul Republi
cii Populare Ungare a dat publici
tății o declarație în care condam
nă cu vehemență măsurile agresi
ve ale guvernului Statelor Unite 
ale Americii și cere să se revoce 
aceste acțiuni care încalcă dreptul 
internațional, pun în primejdie li
bertatea de navigație și reprezintă 
o provocare de război.

Guvernul Republicii Populare Un
gare aprobă cu căldură declarațiile 
din 23 octombrie ale guvernelor 
Cubei și U.R.S.S. și, în conformita
te cu acestea, avînd în vedere in
teresele Republicii Populare Unga
re, de comun acord cu organizația 
Tratatului de la Varșovia și cu alte 
forțe iubitoare de pace, a luat mă
surile ce se impun față de măsurile 
provocatoare ale guvernului State
lor Unite ale Americii.

Guvernul Republicii Populare Un
gare așteaptă din partea Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. luarea 
unor măsuri eficace și rapide îm
potriva agresiunii Statelor Unite.

PHENIAN. La ședința din dimi
neața zilei de 23 octombrie a Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri nou format, 
a rostit o amplă cuvîntare.

MOSCOVA. Miercuri seara, or
chestra simfonică a radioteleviziunii 
romîne, aflată in turneu in Uniunea 
Sovietică, a dat primul concert la 
Moscova, intr-un cadru festiv. Con-

certul, dirijat de Emanoil Elenescu 
și avîndu-l ca solist pe pianistul 
Valentin Gheorghiu, s-a bucurat de 
succes.

NEW YORK. Agenția Associated 
Press relatează că un avion ameri
can de transport s-a prăbușit la 23 
octombrie în timp ce încerca să a- 
terizeze pe baza militară maritimă 
a S.U.A. Guantanamo de pe terito
riul Cubei. Șapte persoane din echi
pajul avionului au pierit.

O demonstrație a prieteniei frățești 
dintre R.D.G. și U.R.S.S.

24 (Agerpres). — TASS 
La 24 octombrie A. A.

BERLIN 
transmite :
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., și persoanele care îl 
însoțesc a vizitat construcțiile de 
apărare de la frontiera Berlinului 
democrat. ’ ■ '

în fața Universității Humboldt de 
pe Unter den Linden a avut loc un 
miting spontan al locuitorilor 
șului care s-a transforrnat 
demonstrație de prietenie și frăție

ora- 
într-o

De la Ministerul de Externe al U. R. S. S.

cuban ar constitui ,,o amenin
țare pentru securitatea 'S.U.A.", că 
ar pregăti chiar ,o invazie a emis
ferei occidentale". Cine ar putea să 
dea crezare unor asemenea născo
ciri !

Toată lumea știe că poporul 
cuban, devenit stăpîn pe soarta sa, 
își consacră eforturile muncii, paș
nice creatoare, că statul cuban pro
movează neabătut o politică de 
pace, că el a propus S.U.A. ca liti
giile dintre cele două țări să fie re
glementate prin tratative. Reaoțiu- 
nea americană nu se poate însă 
împăca cu mersul înainte al revo
luției cubane. Ceea ce o neliniș
tește este nu inexistenta „primejdie 
armată“, ci faptul că poporul cu
ban, patria sa, oferă popoarelor 
din America Latină șl altor po
poare un exemplu elocvent de 
dezvoltare liberă, pe calea progre
sului, care demonstrează că domi
nația monopolurilor poate fi înlă
turată, iar popoarele își pot făuri, 
într-un stat independent, o viață 
luminoasă, așa cum năzuiesc. Acei 
care își închipuie însă că pot 
sugruma prin foamete sau prin 
forța armelor voința de libertate a 
popoarelor, nu trăiesc în lumea de 

----  . ............. -, astăzi, sînt prizonierii unei epoci 
In virtutea căror norme juridice, a trecute, cînd imperialismul mai pu- ' ’......  —< ■ •- -- ■ bît9„ șl

Caracte- 
noastre 

că po-

nile guvernului, a adoptat o rezo
luție prin care a condamnat orice 
acțiune care amenință omenirea cu 
o distrugere fără precedent în is
torie.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 24 octombrie Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
înapoiat ambasadei S.U.A. nota pri
mită din partea ei care cuprinde 
enumerarea măsurilor luate în mod 
arbitrar de guvernul S.U.A. în ve

derea supunerii Republicii Cuba unei 
blocade navale.

Guvernul sovietic a arătat în de
clarația sa din 23 octombrie că a- 
ceste măsuri agresive constituie o 
încălcare grosolană a dreptului in
ternațional, a Cartei Organizației 
Națiunilor Unite și reprezintă o pri
mejdie pentru pacea generală.

cu poporul sovietic. A. Ai Gromîko 
a rostit o scurtă cuvîntare în care a 
declarat că Republica Democrată 
Germană și politica éi slujesc bine 
cauza socialismului și democrației.

Aveți cunoștință, a spus el, că noi 
ducem tratative ' cu; puterile occi
dentale în problemele referitoare la 
reglementarea pașnică germană. Noi 
ne străduim să încheiem definitiv 
capitolul celui de-al doilea războj 
mondial și dorim ca în Europa să 
nu existe febra războiului și ca oa
menii să trăiască în pace. Depunînd 
eforturi în această direcție, noi ți
nem seama că suveranitatea R.D.G. 
va fi riguros respectată. Nici Uni
unea Sovietică, niçi R.D.G., nici ce
lelalte țări socialiste nu pot fi de 
acord cu încălcarea suveranității 
Republicii Democrate Germane. Noi 
am afirmat și afirmăm că între Est 
și Vest este posibilă o înțelegere, 
însă puterile occidentale trebuie 
să-și evacueze trupele de ocupație 
din Berlinul occidental.

,1 CUBEISOUDARI CU CAUIAbei. Ea arată că aceste acțiuni a- 
menință nu numai suveranitatea și 
independența Cubei, ci reprezintă 
un atac împotriva principiului su
veranității și independenței statelor, 
creează o mare primejdie pentru 
pace.

Guvernul nostru aprobă întrutotul 
declarația guvernului sovietic -și a- 
firmă solidaritatea deplină cu lupta 
eroică a poporului cuban. „Mai 
mult ca oricînd — se spune în De
clarație — se impune înțelepciune 
șl simț de răspundere în politică, 
deosebită grijă pentru menținerea și 
întărirea păcii și eliminarea perico
lelor care planează asupra lumii. 
De la înțelegerea acestui imperativ 
trebuie să pornească orice guvern, 
orice om de stat cu sentimentul răs
punderii față de propriul lui popor 
și față de toato popoarele".

Situația primejdioasă ce s-a creat 
se ailă acum în dezbaterea Consi
liului de Securitate, cel mai impor
tant organism al O.N.U. căruia îi re
vine o principală răspundere pen
tru menținerea păcii. In cadrul a- 
cestor dezbateri, reprezentanții Cu
bei și Uniunii Sovietice au făcut 
propuneri judicioase pentru lichida
rea amenințării la adresa păcii. De
legatul Cubei a subliniat că Consi
liul de Securitate trebuie să ceară 
evacuarea imediată a forțelor a- 
gresive ale S.U.A. din apropierea 
litoralului Cubei, încetarea bloca
dei ilegale, a provocărilor de la 
baza americană Guantanamo și a 
incursiunilor piraterești ale agenților 
S.U.A. în Cuba.

Dreptul popoarelor să fie respectatpreședintelui S.U.A. : „Ați făcut un 
pas disperat. El amenință întreaga 
omenire. Acest act nu poate fi jus- 
tiiicat. Oamenii civilizați îl con
damnă... Vorbesc nu în numele pu
terii celor avuți, ci în numele 
omului civilizat : puneți capăt a- 
cestei nebunii". La fel, celebrul fi
zician american Linus Pauling, 
laureat al premiului Nobel, a 
condamnat „actul de război al 
președintelui Konnedy, care în con
dițiile existenței armelor nucleare 
constituie o acțiune de totală Ires
ponsabilitate". Scriitorul britanic 
J. B. Priestley a spus că „toată 
răspunderea pentru situația creată 
revine americanilor. Simpatia mea 
personaid este de partea Cubei".

De pariea Cubei este simpatia tu
turor oamenilor înaintați, este soli
daritatea activă a uriașelor forțe 
ale păcii. „Cuba no estă sola" 
(Cuba nu este singură) — răsună 
cu vigoare și hoțărîre în aceste zile 
în toate capitalele țărilor latino-a- 
mericane, în orașele Europei, Asiei, 
Africii, pretutindeni.

Deplină solidaritate cu Cuba re
voluționară și-au manifestat țările 
lagărului socialist, puternic, strîns 
unit. Un puternic ecou internațional 
a avut Declarația guvernului so
vietic, publicată în ziarele de ieri, 
document pătruns de un înalt spirit 
de vigilență, responsabilitate, de 
fermitate în apărarea intereselor po
poarelor. „Guvernul sovietic — se 
spune în Declarație — consideră ca 
o datorie a sa să adreseze un aver
tisment serios guvernului S.U.A. șl 
să-1 prevină că, înfăptuind măsurile 
anunțate de președintele Kennedy, 
își asumă o grea răspundere pen
tru destinele păcii, se joacă cu fo
cul în mod nesăbuit".

Țările lagărului socialist sînt 
luptătoare neobosite pentru pace, 
destindere, dezarmare ; nimeni nu 
trebuie să-și facă însă iluzii în pri
vința hotărîril lor de a apăra pa
cea, de a zădărnici uneltirile ad
versarilor păcii.

Declarația guvernului R. P. Ro
mîne, pe care o publicăm în pa- 

, gina I-ă, exprimă poziția poporului

Oamenii muncii din țara noastră, 
ca și popoarele din lumea întreagă, 
au primit cu vie indignare vestea 
despre noile acțiuni agresive ale 
S.U.A. îndreptate împotriva Cubei.

Instituirea blocadei navale, debar
carea de noi trupe la baza ameri
cană de la Guantanamo, situată pe 
teritoriul Cubei, și alte măsuri mili
tare luate de S.U.A. constituie acte 
de încălcare flagrantă a dreptului 
internațional, a Cartei O.N.U. ; ele 
creează o primejdie serioasă la a- 
dresa păcii generale.

Din primele zile de cînd po
porul cuban șț-a cucerit libertatea 
șl pînă în prezent, cercurile impe- 
ilaliete au încercat prin cele mai fe
lurite mijloace — de la embargou 
economic și incendierea plantațiilor 
de trestie de zahăr, și pînă la or
ganizarea intervenției de anul trecut 
cu ajutorul contrarevoluționarilor — 
să îngenunche Cuba eroică. Acum, 
ele fac încă iin pas pe aceeași cale 
primejdioasă.

Instituind o -blocadă militară îm
potriva Cubei, cercurile conducă
toare americane își arogă dreptul 
de a ataca în mări deschise și de 
a „percheziționa", navele altor state 
care se apropie de țărmurile Cubei. 
i_ ,____ ; .
căror reguli de drept și uzanțe in
ternaționale Inițiază S.U.A. astfel de 
măsuri ?

Cercurile conducătoare america
ne ar dori să-și impună propria lor 
lege, în baza căreia își Tezervă 
„dreptul" de a se amesteca în tre
burile interne ale altor state, de a 
cere acestora să dea socoteală 
cum, prin ce mijloace, își organi
zează seouritatea.

Dacă asemenea practici s-ar in
troduce în viața internațională, ele 
ar pune tinerele state, care și-au cu
cerit de curtnd independența, la 
discreția cercurilor monopoliste a- 
mericane, ar deschide calea arbi- 
trariului și a bunului plac. Nici un 
stat suveran nu poate fi de acord 
cu rolul de jandarm pe care și-l a- 
sumă S.U.A.

Vrînd să-și creeze un paravan, o
„justificare“ a acestor acțiuni care pune în pericol pacea mondială, gina I-ă, exprimă poziția poporului 
tulbură pacea, inițiatorii lor au Cunoscutul'filozof englez șl activist și a țării noastre față de acțiunile 
■ajuns să afirme că' micul stat pentru pace Bertrand Russel a scris agresive ale S.U.A. împotriva Cu-

tea aplica politica „marii 
„diplomația canonierelor". 
ristic pentru vremurile 
este nu numai faptul 
poarele, năzuind spre libertate și 
independență, izbutesc să le do- 
bîndească, dar și că, în confi
gurația actuală a lumii, a raportului 
de forțe pe arena internațională, 
ele au posibilitatea să le și apere 
cu succes.

In aceste zile, de la un capăt la 
altul al lumii, se face auzit ou o mare 
forță glasul oamenilor iubi’ori de 
pace, care condamnă agresiunea 
americană șl cei ca ea să fie 
curmată néîntîrziat.

Personalități, oameni politici lu
cizi din S.U.A. și din țările membre 
ale N.A.T.O. subliniază că orienta
rea politicii americane este plină 
de riscuri pentru înseși aceste țări,

In rezoluția Uniunii Sovietice se 
propune ca Consiliul de Securitate 
să ceară guvernului S.U.A. : să anu
leze hotărîrea cu privire la blocadă, 
să înceteze orice fel de amestec în 
treburile interne ale Cubei și ale 
altor state ; rezoluția propune să se 
stabilească contacte șl să se în
ceapă tratative în scopul normali
zării, situației. Calea arătată de a- 
ceste propuneri corespunde întru 
totul intereselor păcii ; țara noashă 
aprobă întrutotul aceste propuneri 
și militează, prin reprezentantul său 
în Consiliul de Securitate, pentru în
făptuirea lor.

Forțele iubitoare de pace sînt în 
prezent atît de puternice Incit ele 
pot dejuca planurile aventuriste ale 
dușmanilor păcii ; realizarea acestui 
țel măreț depinde de vigilența, uni
tatea și combativitatea luptei lor,

Oricine s-ar fi aflat ieri 
dimineață în uzina noa
stră, ar fi văzut ce val de 
indignare au stîrnit în rîn
durile muncitorilor știrile 
despre noile acțiuni agre
sive ale imperialiștilor a- 
mericani îndreptate împo
triva Cubei.

Se vede că organizato
rii acestor acțiuni n-au în
vățat nimic din înfrînge- 
rile suferite pînă acum, 
ignorează fățiș voința de 
pace a popoarelor, ca și 
vremurile în care trăim.

Citești șl parcă nu-ți 
vine a crede. Cercurile 
conducătoare ale unei țări 
cum sînt Statele Unite 
și-au propus să facă ceea 
ce făceau cu veacuri în 
urmă briganzii care ata
cau corăbiile în largul 
mării și le jefuiau fără a 
tine seama de nici o lege. 
Dar nu-și dau oare seama 
întîrziații istoriei că actele 
de piraterie nu se mai 
trivesc cîtuși de puțin 
realitățile de acum ?

Și ce urmăresc ei ? 
nimicească cuceririle 
volutionare ale poporului 
cuban, să-1 readucă 
jugul monopolurilor.

Dar acest popor care a 
pornit să-și făurească o 
viată nouă nu este sin
gur. Alături de el sînt po
poarele tuturor țărilor so
cialiste, popoarele din 
America Latină, din Asia 
și Africa, toți oamenii ca
re iubesc pacea și liber
tatea. Puternicul avertis
ment cuprins în Declara
ția guvernului sovietic ar 
trebui să le dea de gîndit 
cercurilor agresive.

Noi, muncitorii de

prin munca noastră 
tărim și mai mult 
forțele păcii să fie 
mai puternice.

Cauza 
dreaptă, 
alăturăm 
lioanelor 
știți din
condamnă actul nesăbuit 
al imperialismului 
can și își exprimă 
ritatea deplină cu 
popor cuban.

să în
tâia, 

mereu

esteCubei 
de neînvins. Ne 
cu hoțărîre mi- 
de oameni cin- 
toate țările care

ameri- 
solida- 
eroicul

ION CARAMAN, reglor 
ȘTEFAN MEREȚ, sculer 

Uzinele de tractoare- 
Brașov

Opinia publică din toate 
țările, conștientă că pacea 
lumii este grav amenințată 
de măsurile piraterești luate 
de S.U.A. împotriva Cubei, 
condamnă fără rezerve bru
talitatea și abuzul de putere 
ce caracterizează aceste ac
țiuni. Fără să țină seama că 
tot mai multe glasuri de 
protest s-au ridicat deschis 
împotriva metodelor de inti
midare pe care le-au folosit 
și pînă acum împotriva Cu
bei, cercurile conducătoare 
americane — călcînd în chip 
grosolan orice umbră de res
pect pentru dreptul ginților 

au declarat că vor insfi-

po- 
cu

Să
re-

în

la 
Uzinele de tractoare din 
Brașov, construim mașini 
pentru ca pe ogoarele pa
triei să crească mai multă 
pîine, să ne făurim o via
ță tot mai bună. Vom de
pune toate eforturile ca

Vom învinge ! Aceste cu
vinte înflăcărate au izbuc- 
nit ca o flamură a libertății 
și eroismului deasupra 
Cubei în primăvara anului 
trecut și mercenarii trimiși 
și înarmați de Statele Uni
te ale Americii au fost 
nimiciți la Playa Giron. 
Dar cercurile agresive sînt 
mult prea orbite de pro
iectele lor aventuriste ca 
să mai asculte de legile 
rațiunii. Amiralii Pentago
nului se înșeală crezînd că 
istoria e un ocean bîntuit 
de stihia acțiunilor pira
terești. Pirateria, arogarea 
dreptului de-a face pe 
jandarmul în lume, sînt 
metode perimate, condam
nate de mult de istorie.

Am fost în Cuba anul 
trecut. Am văzut un po
por mîndru care și-a cu
cerit prin lupte și jertfe 
dreptul la demnitate și fe
ricire ; un popor frenetic, 
sensibil, înrudit cu poezia, 
dansul și cîntecul, plin de 
patosul construcției, calm 
și vigilent, care nu mai do
rește pentru nimic in lume

să se întoarcă la umilire șt 
ignoranță, la inchiziția ca
merelor de tortură ale lui 
Batista șt dominația trus
turilor americane. Blocada 
militară americană urmă
rește să reinstaureze în 
Cuba liniștea caselor de 
bani și zgomotul caselor 
de toleranță — dar un po
por liber nu mai poate fi 
împins îndărăt în lanțurile 
din care 
deasupra 
bîtei atomice stă rațiunea 
umană, sentimentul legi
tim de justiție și de soli
daritate internațională.

Ca cetățean al unei țări 
libere și ca scriitor care 
am cunoscut viața nouă și 
eforturile constructive ale 
poporului cuban, legat 
sufletește de aspirațiile 
și înfăptuirile sale, mă 
alătur indignării tuturor 
oamenilor muncii din țara 
mea, înfierînd acțiunile 
lipsite de răspundere ale 
cercurilor agresive ame
ricane.

Cuba, nu este singură.
AL. IVAN GHILIA

s-a desprins ; 
tunurilor și-a

lui o blocadă loială față de 
Cuba, supunînd unui con
trol abuziv orice vas întîlnit 
pe ocean sau pe mare, sub 
pretextul absurd că această 
fără „ar ameninfa securita
tea S.U.A.“. Fabula cu mie
lul care tulbură apa lupului 
este de mult cunoscută, ca 
să mai poată fi debitată, pe 
ton serios, fie și de un pre
ședinte al unui mare stat.

Cuba are alături prieteni 
de nădejde în rîndul tu
turor popoarelor și mai ales 
în rîndul statelor socia
liste, în frunte cu U.R.S.S. 
Avertismentul cuprins în re
centa Declarație sovietică 
este concludent în această 
privinfă.

Există toate temeiurile în a 
crede că numai o deplină' 
solidaritate cu cauza dreaptă 
a Cubei, numai o atitudine 
fermă și clară, poate readu
ce la rafiune pe acei care 
consideră că se pot juca cu 
cel mai ucigător dintre 
focuri. D(n fericire, sîngele 
rece, înțelepciunea și fer
mitatea de care dau do
vadă, astăzi, ca și întot
deauna, statele socialiste 
constituie o garantie împo
triva tuturor acelora care 
uită că interesul major al 
omenirii nu poate fi sacri
ficat numai penfru ca marii 
monopoliști și căpitanii coră
biilor lor de pirafi să prac
tice politica lor agresivă.

Ca om de știinfă, ca isto
ric și, înainte de toate, ca 
cefäfean al unei țări care și-a 
cîștigat libertatea cu prețul 
a grele suferințe și sacrificii, 
nu pot fi decît alături de 
lupta Cubei și de politica 
fermă și clarvăzătoare a ce
lor care șfiu că pacea șl li
bertatea popoarelor este una 
șl Indivizibilă, care știu că 
apărînd libertatea șl drepta
tea Cubei, o apără pe aceea 
a propriului lor popor.

acad. EM. CONDURACHI



Ședința Consiliului de Securitate

Declarația guvernului
Republicii Populare Chineze

NEW YORK 24 (Agerpres).TASS. 
In ședința din 23 octombrie a Con
siliului de Securitate convocată la 
cererea a trei delegații — S.U.A., 
Cuba și U.R.S.S., după aprobarea 
ordinei de zi, a luat cuvîntul Ste
venson, reprezentantul S.U.A.

După ce a citat un lung pasaj din 
discursul radiotelevizat al lui Ken
nedy, delegatul S.U.A. a început să 
vorbească cu lăudăroșenie despre o 
pretinsă misiune istorică de con-

ducere a lumii, .care ar reveni Sta
telor Unite.

După ce a recunoscut că politica 
guvernului lui „nu a fost totdeauna 
neapărat infailibilă”. delegatul 
S.U.A. a declarat cu nerușinare că nu 
intenționează „să ceară scuze” pen
tru invazia americană în Cuba din 
aprilie 1961. In ședința Consiliului 
de Securitate, Stevenson a dat ci
tire hotărîrii Consiliului O.S.A. pri
vind planurile de folosire a forței 
împotriva Cubei.

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romine

Cuvîntarea delegatului Cubei
Garcla Inchaustegui, delegatul unilateral măsuri militare din cauza 

eroicei Cube, a rostit în fața Con- setei lor de dominație, 
siliului de Securitate o cuvîntare 
înflăcărată. El a amintit că „vre
murile bune de odinioară” din 
Cuba, pe care le-a evocat cu atîta 
tristețe americanul Stevenson, au 
fost zilele dictaturii sîngeroase a lui 
Batista, înarmată de Statele Unite. 
Aceste zile sînt de domeniul trecu
tului, a declarat Inchaustegui.

Delegatul cuban a demascat afir
mațiile Washingtonului că mica 
Cubă ar amenința Statele Unite. 
Unica bază străină din Cuba este 
baza militară de la Guantanamo, 
controlată de Statele Unite, de ace
leași State Unite care dispun de 
baze în Taivan, Coreea de sud și în 
alte țări, care poartă un război în 
Vietnamul de sud, care ajută pe co
lonialiștii din Angola și sprijină ma
nevrele imperialiștilor în Congo.

Este evident că Statele Unite au 
hotărît ele însele pentru toți care 
anume baze și care anume rachete 

, sînt bune și care sînt rele.
Cuba, a căutat totdeauna să-și 

aplaneze divergențele cu S.U.A. 
prin tratative pașnice, dar s-a lovit 
de fiecare dată dé un răspuns aro
gant din partea S.U.A. Astăzi, însă. 
Statele Unite au întreprins în mod

Delegatul cuban a declarat că 
poporul lui nu va accepta niciodată 
vreun control asupra treburilor lui 
interne. De ce oare este necesar să 
se trimită observatori în Cuba și nu 
la bazele militare americane, unde 
se organizează atacuri piraterești 
asupra țării noastre ? — a exclamat 
Inchaustegui.

Blocada navală, instituită de Sta
tele Unite, este un act de război îm
potriva Cubei suverane și indepen
dente.

El a denumit blocada din Marea 
Caraibilor un act criminal și dis
perat al Statelor Unite împotriva 
revoluției cubane. Răspunsul po
porului cUban la amenințarea cu a- 
gresiunea 
chaustegui, 
nerală.

Delegatul 
Consiliul de Securitate trebuie 
ceară evacuarea imediată a forțelor 
agresive ale S.U.A. din apropierea 
litoralului Cubei, încetarea blocadei 
ilegale instituită unilateral de 
S.U.Ä., încetarea provocărilor de la 
Guantanamo și a incursiunilor pira
terești ale agenților S.U.A. în Cuba.

armată, a declarat 
a fost mobilizarea

Cubei a declarat

In- 
ge-

că 
să

Cuvîntarea reprezentantului U. R. S. S
A luat apoi cuvîntul V. A. Zorin, 

reprezentantul permanent al Uni
unii Sovietice la O.N.U. Arătînd că 
întreaga cuvîntare a lui Stevenson 
este străbătută de falsuri, vorbitorul 
a spus că Consiliul de Securitate s-a 
întrunit într-o atmosferă care nu 
poate să nu ne inspire cele mai se
rioase temeri pentru soarta păcii .în 
regiunea Mării Caraibilor și în în
treaga lume.

Care sînt faptele împlinite în fața 
cărora Statele Unite pun Consiliul 
de Securitate?

în primul rînd, S.U.A. âu anunțat 
în mod unilateral instituirea de că
tre ele a unei adevărate blocade 
împotriva Cubei.

în al doilea rînd, Statele Unite 
au trimis nu numai în regiunea 
Cubei, ci și la baza militară ameri
cană de la Guantanamo, adică di
rect pe teritoriul Cubei, importante 
forțe armate, dîndu-le ordinul de 
a fi în stare de pregătire deplină de 
luptă

în al treilea rînd, Statele Unite 
declară oficial că ele intenționea
ză, nelimitîndu-se la aceasta, să 
întreprindă și „noi acțiuni” împo
triva Cubei, atunci cînd vor găsi 
de cuviință. Cu alte cuvinte, S.U.A. 
se străduiesc, ca să zicem așa, să-și 
rezerve „dreptul” de a continua a- 
gresiunea militară fățișă împotriva ■ 
Cubei.

Principalul aspect al actualelor 
acțiuni nesăbuite ale S.U.A. împo
triva Cubei constă în aceea că, ju
decind după declarațiile americane 
oficiale, guvernul S.U.A. este hotă
rît să pășească la dezlănțuirea di
rectă a unui război nuclear mon
dial numai pentru a-și înfăptui țe
lurile' agresive față de Cuba.

Anunțînd instituirea blocadei îm
potriva Cubei, a declarat în conti- . _ - ,
nuare Zorin, Statele Unite au în- mejdia de război ; 
făptuit o măsură fără precedent în 
relațiile dintre state, între care nu 
există de fapt o stare de război. 
Prin această acțiune piraterească, 
samavolnică, S.U.A. • au pus în pri
mejdie navigația numeroaselor țări 
din întreaga lume, între care și a 
aliaților lor, care nu sînt de acord 
cu politica nesăbuită a S.U.A. față 
de Cuba.

Anunțîndu-și intenția de a atra
ge la înfăptuirea acțiunilor lor a- 
gresive împotriva Cubei Organiza
ția Statelor Americane, căreia îi 
impun deja sancțiuni colective îm
potriva Cubei, Statele Unite încal
că fățiș prerogativele Consiliului de 
Securitate, care este singurul or
gan autorizat să acorde împuterni
ciri pentru înfăptuirea oricăror ac
țiuni de consțrîngere.

Trimițîndu-și trupele în regiunea 
Cubei și chiar pe teritoriul Cubei 
și declarîndu-și intenția de a folosi 
forța cînd vor considera necesar, 
Statele Unite au comis un act de 
agresiune fățișă, au violat direct 
Carta O.N.U. care interzice statelor 
membre ale O.N.U. să ' recurgă la 
amenințări sau la folosirea forței 

, în relațiile internaționale.
Hotărîrea S.U.A. cu privire la in

terceptarea și controlarea navelor al
tor țări, care se îndreaptă spre lito
ralul Cubei, duce la o încordare ex
tremă a situației internaționale și 
constituie un pas spre dezlănțuirea 
războiului mondial termonuclear, 
deoarece, nici un stat care se res
pectă nu va permite ca navele sale 
să fie controlate.

Imperialiștii americani — a spus 
mai departe vorbitorul — au decla
rat în mod fățiș că vor să-și impună 
politica altor țări. Ei cer cu neruși
nare ca de pe teritoriul Cubei să fie 
îndepărtată tehnica militară destina
tă apărării țării.

Guvernul sovietic s-a pronunțat în 
mod consecvent și continuă să se 
pronunțe în favoarea retragerii tu
turor forțelor armate străine șl 
transportării armamentelor de pe 
teritorii străine în limitele frontie
relor naționale ale țărilor respec
tive.

Această propunere sovietică are 
ca scop să însănătoșească climatul 
internațional și să creeze o atmos
feră de încredere în relațiile dintre 
state. Dar guvernul S.U.A., care și-a 
răspîndit trupele și armamentul în 
întreaga lume, refuză cu îndărătni
cie să accepte această propunere a 
U.R.S.S.

Conștientă de înalta răspundere 
care revine Consiliului de Securitate 
în acest moment critic, delegația so
vietică consideră că esté necesar ca 
în primul rînd să înceteze și să fie 
anulate în întregime înfăptuirea de 
către Statele Unite a măsurilor a- 
gresive împotriva Cubei și a altor 
țări.

Tocmai ținînd seama de necesita
tea urgentă a adoptării acestor mă
suri, a fost întocmit proiectul de re
zoluție prezentat din împuternicirea 
guvernului sovietic de delegația U- 
niunii Sovietice spre examinare Con
siliului de Securitate. Iată proiectul :

„Cu privire Ia încălcarea Cartei 
Organizației Națiunilor Unite și la 
amenințarea păcii de către Statele 
Unite ale Americii”.

Consiliul de Securitate,
Călăuzindu-se de interesele men

ținerii păcii și asigurării securității 
în întreaga lume, 

recunoscînd 
de a-și întări 
rare,

considerînd 
unor state în 
altor țări suverane și independente, 

subliniind inadmisibilitatea violă
rii normelor în ce privește liberta
tea navigației în marea liberă,

1. condamnă acțiunile guvernului 
Statelor Unite ale Americii, menite 
să încalce Carta Organizației Na
țiunilor Unite și să intensifice pri-

NEW YORK 
cial Agerpres, 
mite :

In dimineața zilei de 24 octom
brie, după delegații Venezuelei și 
Angliei, a luat cuvîntul Mircea Ma- 
lița, locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al R. P. Romîne, șeful 
delegației R. P. Romîne la O.N.U.

Astăzi la a 17-a aniversare a in
trării în vigoare a Cartei Națiuni
lor Unite, care dă expresie speran
țelor de pace ale omenirii — a spus 
vorbitorul — este profund dureros 
să ne vedem aici reuniți pentru a 
dezbate una din cele mai flagrante 
încălcări ale acestei Carte, violare 
săvîrșită de către Statele Unite și 
care amenință însăși existența Or
ganizației noastre.

Consiliul de Securitate. Organiza
ția Națiunilor Unite au datoria ime
diată și de mare răspundere să ac
ționeze cu hotărîre pentru a pune 
capăt pericolului iminent care ame
nință pacea și securitatea tuturor 
popoarelor.

Reprezentantul romîn a spus în 
continuare printre altele :

Adevăratele motive ale acțiunii 
guvernului Statelor Unite împotriva 
Cubei, sînt regimul politic ales 
poporul cuban în plin exercițiu 
prerogativelor sale suverane.

Politica Statelor Unite, menită 
răstoarne guvernul legal al 
și să schimbe regimul său social a 
fost proclamată în mod deschis.

Acțiunile agresive ale S.U.A. re
prezintă o încălcare flagrantă a prin
cipiilor și prevederilor fundamentale 
ale Cartei Națiunilor Unite, o ne
gare directă a normelor generale de 
drept internațional.

In continuare, M. Malița a de
monstrat absurditatea argumentelor 
expuse de reprezentantul S.U.A. în 
Consiliul de Securitate pentru jus
tificarea măsurilor agresive împo
triva Cubei.

Referindu-se la proiectul de rezo
luție al S.U.A., reprezentantul ro
mîn a spus printre altele :

Consiliul de Securitate este soli
citat să aprobe blocada armată de
cretată alaltăieri și agresiunea di
rectă a Statelor Unite împotriva Cu
bei.

O asemenea acțiune din partea 
Organizației Națiunilor Unite ar 
echivala însă cu o primă de încu- 

’ rajare a agresorului, ar însemna ca
pitularea în fața agresiunii. O ase
menea acțiune ar însemna promo
varea în relațiile dintre state a 
arbitrariului și a folosirii forței. 
După părerea delegației romîne, 
acțiunile agresive ale Statelor Uni
te împotriva Cubei, constituie o 
amenințare a păcii în sensul art. 39 
al Cartei O.N.U.

O.N.U. trebuie să impună guver
nului S.U.A. respectul principiilor 
fundamentale, ale Cartei și normelor 
de drept internațional.

24 — Trimisul spe- 
C. Răducanu trans-

de 
al

să 
Cubei

Membrii Națiunilor Unite care au 
semnat convențiile de la Geneva cu 
privire la regimul 
care recunosc astfel forța lor juridi
că nu pot să asiste la o asemenea 
încălcare brutală a acestora, fără să 
condamne pe cel care le

Instituind o asemenea 
împotriva Cubei, Statele Unite au 
comis un act de război împotriva 
acestui stat.

Blocada militară constituie una 
din formele agresiunii. Ea a fost 
proclamată ca atare în numeroase 
documente internaționale. Citez în 
special cele trei convenții cu privire 
Ia definirea agresiunii, încheiate la 
Londra între 3-5 iulie 1933, care au 
fost recunoscute de către numeroase 
state, inclusiv S.U.A.

în aceste convenții, se prevede că 
„va fi considerat ca agresor într-un 
conflict internațional statul care va 
comite primul una din acțiunile ur
mătoare : ...blocada maritimă a 
coastelor sau a porturilor altor 
state...“

In interesul apărării independen
ței naționale și a integrității terito
riale a Republicii Cuba, în interesul 
păcii și securității internaționale 
ceastă politică agresivă trebuie 
fie oprită.

In încheiere reprezentantul R. 
Romîne a spus :

Guvernul și poporul romîn con
damnă acțiunile agresive ale State
lor Unite împotriva eroicei Cube, 
acțiuni care constituie nu numai 
încălcări ale drepturilor popoarelor 
Ia pace, la libertate și la indepen
dența națională, dar și provocări 
care pot să împingă omenirea în
tr-un război general. Poporul cuban; 
ca orice alt popor, are dreptul sa
cru și inalienabil să dispună el în
suși de propria-i soartă, conform cu 
convingerile sale proprii și fără nici 
un amestec străin sau amenințări, 
oricare ar fi formele manifestării 
lor.

Poporul și guvernul romîn își ex
primă simpatia și deplina solidari
tate cu eroicul popor cuban care își 
apără curajos și ferm patria sa 
liberă.

Sperăm că, personalitățile de răs
pundere, oamenii politici vor face 
apel la toate resursele calmujlui, în
țelepciunii și stăpinirii de sine.

Delegația romînă consideră că 
este de datoria Consiliului de 
Securitate să condamne acțiun/le gu
vernului Statelor Unite îndreptate 
împotriva Cubei, acțiuni care pun 
in pericol pacea și securitatea in
ternațională.

Delegația romînă sprijină în în
tregime proiectul de rezoluție pre
zentat de delegația U.R.S.S., care 
conține măsuri concrete șl eficace 
destinate să soluționeze grava pro
blemă dezbătută de Consiliul de 
Securitate șl va vota în favoarea sa.

mării libere,

rncalcă. 
blocadă

împotriva

a-
să

P.

PEKIN. (Chiria Nouă) Agerpres : 
La 24 octombrie guvernul Repu

blicii Populare Chineze a dat publi
cității următoarea Declarație :

în ultimul timp la frontiera chi- 
no-indiană au avut loc ciocniri ar
mate grave. Acest fapt este cît se 
poate de regretabil. Popoarele chi
nez și indian au nutrit întotdeauna 
sentimente de prietenie unul față de 
celălalt și așa ar trebui să rămînă 
din generație în generație. Guvernul 
și poporul chinez resping ideea că 
China și India ar putea să-și încru
cișeze spadele în legătură cu proble
ma frontierei. Țările și popoarele 
iubitoare de pace din întreaga lume 
resping de asemenea această idee. 

Problema frontierei chino-indiene 
este o moștenire a 
cele două țări există o frontieră sta
bilită prin tradiție și obicei, dar ea 
nu a fost niciodată delimitată în 
mod oficial. Așa-numita linie Mc
Mahon în sectorul estic este o linie 
pe care imperialiștii britanici au în
cercat s-o impună Chinei, profitînd 
de slăbiciunea popoarelor chinez și 
indian. Ea este ilegală și nu a fost 
niciodată recunoscută de guvernul 
chinez. După ce India și-a dobîndit 
independența și, mai ales, în perioa
da eliberării pașnice a regiunii tibe- 
tane a Chinei, partea indiană a ex
tins treptat spre nord de linia sta
bilită prin tradiție și obicei limita 
controlului' său în sectorul estic, 
în apropierea așa-numitei linii 
McMahon. Pînă în anul 1959, în 
sectoarele central și vestic limitele 
controlului efectiv exercitat de 
China și India corespundeau în e- 
sență liniei stabilite prin tradiție și 
obicei, cu excepția unor anumite _ _ _ .
puncte. nică a Chinei, a ordonat lal2 octom.

Deși India ocupa peste 90 000 km1 
de teritoriu chinez în sectorul estic, 
deși a provocat două ciocniri la 
frontieră în 1959 și a revendicat 
largi porțiuni din teritoriul chinez, 
guvernul chinez s-a pronunțat în
totdeauna pentru o reglementare pe 
cale pașnică prin tratative a pro
blemei frontierei chino-indiene și a 
susținut ca, pînă la reglementarea 
pașnică, să se respecte limitele con
trolului exercitat de fapt de către 
fiecare parte și ca nici una dintre 
părți să nu modifice situația de la 
frontieră printr-o acțiune unilate
rală.

Urmăripd reglementarea pașnică 
a problemei frontierei chino-indiene, 
premierul Ciu En-lai a plecat în 
aprilie 1960 la Delhi pentru a duce 
tratative cu premierul Nehru și a 
depus toate eforturile pentru a rea
liza un acord preliminar de natură 
să ducă la reglementarea problemei 
de frontieră. Din nefericire, efortu
rile sincere ale părții chineze nu au 
găsit ecou la partea indiană.

După aceasta, întîlnirea repre
zentanților oficiali ai Chinei și In
diei, nu a dat nici ea rezultatele 
cuvenite.

Guvernul chinez a fost totdeauna 
de părere că, chiar dacă China și 
India nu vor putea cădea de acord 
pentru un timp asupra problemei 
de frontieră, acest lucru nu trebuie 
să ducă la ciocniri la frontieră. încă

istoriei. Intre

în anùl 1959, guverriul chinez a nice și la spiritul conferinței de lâ 
propus în repetate rînduri ca for- Bandung. Guvernul chinez susține 
țele armate ale fiecărei părți să se că ambele griverne trebuie să ma- 
retragă cu 20 de km de-a lungul . nifeste grijă față de interesele fun- 
întregii frontiere și să înceteze ac- damentale ale celor 1 100 000 000 de 
țiunile de patrulare la frontieră, locuitori ai Chinei și Indiei, față de 
astfel îneît forțele armate ale celor interesele comune ale popoarelor ce- 
două părți să se desprindă una de lor două țări în lupta lor împotriva 
cealaltă și să evite conflictele. După imperialismului și față de interesele, 
ce partea indiană a respins aceste păcii în Asia și ale solidarității afro- 
propuneri, China a oprit în mod asiatice și să facă tot posibilul pen- 
unilateral acțiunile de patrulare de tru a găsi o cale de a opri conflictul 
partea chineză a frontierei; în spe- de la frontieră, de a relua tratati- 
ranța că aceasta va contribui la vele pașnice și a soluționa problema 
destinderea situației de la frontieră, frontierei chino-indiene. 
Contrar așteptărilor noastre, partea 
indiană folosindu-se de această îm
prejurare, a înaintat continuu și a 
pătruns adine pe teritoriul chinez, 
întîi în sectoarele central și vestic 
și apoi în sectorul răsăritean al 
frontierei chino-indiene, a înființat 
zeci de puncte fortificate militare 
și a provocat necontenit ciocniri 
armate, creînd astfel o situație din 
ce în ce mai încordată la frontieră.

De pește un an, guvernul chinez a 
cerut în repetate rînduri Indiei. să 
înceteze d'e a mai schimba prin forță 
statu quo-ul de la frontieră și să 
revină la. masa tratativelor. în ulti
mele trei luni guvernul chinez a 
propus în trei rînduri tratative în 
problema frontierei chino-indiene, 
fără nici un fel de condiții prealabi
le, dar de fiecare dată a întîmpinat 
un refuz din partea guvernului in
dian. Guvernul indian a insistat ca 
tratativele să nu înceapă pînă cînd 
China nu se va retrage de pe întinse 
suprafețe ale propriului ei teritoriu.

China a fost în mod special indig
nată de faptul că guvernul indian, 
după ce a respins propunerea paș- 

’ “ 22 2 __2, _ 2.22____ 22.222___ „i-î
brie forțelor indiene să „elibereze" 
frontierele chineze de trupe chineze. 
Apoi, la 20 octombrie forțele indie
ne au dezlănțuit o masivă ofensivă 
generală atît în sectorul estic cît și. 
în cel vestic al frontierei chino-in- 
diene. In aceste împrejurări grave, 
grănicerii chinezi nu au putut decît 
să riposteze, pentru a se apăra.

In prezent continuă lupte îridîrji- 
te. Această situație gravă mîhneștă 
guvernul și poporul chinez și în
grijorează țările și popoarele Asiei 
și Africii. în fond, ce problemă ' 
există între China și India care să 
nu poată fi soluționată pe cale paș
nică ? Ce motiv ar putea să provoa
ce ciocniri sîngeroase între China și 
India ? China nu dorește nici o 
palmă de pămînt din teritoriul In
diei. In nici un caz nu se poate 
concepe ca problema frontierei chi
no-indiene să fie reglementată prin 
forță. China și India sînt amîndouă 
mari țări ale Asiei cărora le revine 
o mare răspundere, pentru,, pacea 
Asiei și a lumii. Ele sînt inițiatoare
le celor cinci principii ale coexisten
ței pașnice și au luat parte la con
ferința de la Bandung. Deși în pre
zent relațiile dintre China și India 
sînt foarte încordate, nu există nici 
un motiv pentru a renunța la cele 
cinci principii ale coexistenței paș-

păcii în Asia și ale solidarității afro-

Conform poziției sale consecvente 
în favoarea reglementării pe cale 
pașnică a problemei frontierei chi- 
no-indiene, guvernul chinez prezintă 
acum în mod solemn următoarele 
trei propuneri : > ■

1. Ambele părți afirmă că pro
blema frontierei chino-indiene tre
buie reglementată pe cale pașnică 
. ’ 2__.2_.22. _ 2__22 2a o reglemen-prin tratative. Pînă la 
tare pașnică, guvernul chinez speră 
că guvernul indian va accepta 
ambele părți să respecte linia con
trolului de fapt exercitat de cele 
două părți de-a lungul întregii fron? 
tiere chino-indiene și forțele armat- 
ale fiecărei părți să se retragă cri 
20 km de la această linie pentru a 
evita orice ciocnire.

2. Dacă guvernul indian va
acord cu propunerea de mai 
guvernul chinez este gata ca 
consultări între ambele părți, 
retragă grănicerii din sectorul ___
ritean al frontierei la nord de linia 
controlului de -fapt. In același timp, 
atît China cît și. India să se oblige 
să nu treacă linia controlului de fapt, 
adică linia stabilită prin tradiție și 
obieçi, în Șectoarelie central și ves
tic, ale frontierei.

Problemele referitoare la’ dezan
gajarea ’ forțelor armate ale celor 
două părți și la încetarea conflictu
lui armat vor constitui obiectul u- 
nor tratătive duse.de persoane ofi- 
cialè desemnate respectiv de guver
nele chinez și indian.

3. Guvernul chinez consideră că, 
în' vederea unei 'reglementări prie
tenești a prdbléméirirôntierei chino- 
indiene, trebuie să aibă loc din nou 
convorbiri între prim-miniștrii Chi
nei și Indiei. La o dată asupra că
reia cele două părți 'vor cădea de 
acord, guverriul chinez ar saluta pe 
primul ministru indian la Pekin. 
Dacă aceasta nu ar conveni guver
nului indian, premierul chinez ar fi 
gata să plece la Delhi pentru con
vorbiri.

Guvernul chinezi adresează guver
nului indian apelul de a da un 
răspuns pozitiv la cele trei propu
neri1 de; mai- sus. 'Guvernul chinez 
adresează guvernelor țărilor Asiei și 
Africii apelul de a depune eforturi 
în vederea traducerii în viață a ce
lor trei propuneri. Guvernul chinez 
adresează tuturor țărilor și popoare
lor iubitoare de pace .apelul- de a-și 
aduce contribuția la promovarea 
prieteniei chino-indiene, a solidari
tății afro-asiatice și a păcii moni 
diale.

ca

fi de 
sus, 

după 
să-și 

răsă-

dreptul fiecărui stat 
capacitatea de apă-

inadmisibil amestecul 
treburile interne ale

Un singur glas răsuna în Cuba: „Venceremos!“

2. insistă ca guvernul Statelor 
Unite să anuleze hotărîrea sa cu 
privire la controlarea navelor altor 
state care se îndreaptă spre litoralul 
Republicii Cuba ;

3. propune guvernului Statelor 
Unite ale Americii să înceteze orice 
fel de amestec în treburile interne 
ale Republicii Cuba și ale altor sta
te, amestec care creează un pericol 
pentru pace ;

4. cheamă Statele Unite, Republica 
Cuba și Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste să stabilească contac
te și să înceapă tratative în scopul 
normalizării situației și, prin aceasta, 
al înlăturării pericolului de izbuc
nire a războiului”.

Este de la sine înțeles că delegația 
Uniunii Sovietice va vota împotriva 
proiectului de rezoluție propus de 
delegația S.U.A., care constituie o 
încercare cu totul fără precedent nu 
numai de a justifica ante datat ac
țiunile agresive întreprinse deja de 
Statele Unite împotriva Cubei, ci și 
încercarea de a determina Consiliul 
de Securitate — principalul organ 
răspunzător pentru menținerea păcii 
internaționale și a securității —să 
aprobe aceste acțiuni care creează 
cea mai serioasă amenințare la 
adresa menținerii păcii generale.

Chemăm pe toți membrii Consi
liului de Securitate și chiar pe 
aliații S.U.A. — problema este mult 
prea serioasă — ca înainte de a vota 
să mediteze bine asupra consecin
țelor posibile ale actualelor acțiuni 
agresive ale S.U.A., să-și dea seama 
pe ce 
Unite 
ritate

Nu există și nu poate exista nici 
un fel de îndoială că mica, dar eroi
ca țară, Cuba, nu va rămîne sin
gură în acest moment greu. Republi
ca Cuba, după cum a declarat în 
mod clar șeful guvernului sovietic 
N. S. Hrușciov, poate conta totdeau
na pe ajutor și sprijin din partea 
poporului sovietic. Cunoscutele 
avertismente ale guvernului sovie
tic la adresa dușmanilor Cubei 
populare rămîn în vigoare și astăzi.

cale fatală încearcă Statele 
să împingă Consiliul de Secu- 
și lumea în ansamblu.

,Patria o muerte I Venceremos I“ 
acestea sînt cuvintele cu care aci, 

în Cuba noastră, spre care privesc 
toate popoarele, oamenii muncii în- 
fîmpină noua aejiune agresivă a gu
vernului nord-american. Kennedy 
ți-a greșit socotelile. întocmai ca în 
aprilie 1960, serviciul de spionaj al 
S.U.A. s-a dovedit incapabil să-l in
formeze pe președinte asupra reali
tăților din Cuba. Contrar așteptărilor 
Washingtonului, nu panica a fost 
reaefia ce a urmat noii provocări la 
adresa Cubei, ci o hotărîre și mai 
dîrză a poporului de a-și apăra pa
tria pînă la ultima picătură de sînge. 
Cînd posturile de radio au transmis 
cuvîntarea lui Kennedy, în întreaga 
tară mase de oameni1 s-au îndreptat 
spre locurile stabilite pentru a face 
fafă unei eventuale încercări de in
vazie. Și aceasta, încă înainte de pu
blicarea ordinului de mobilizare ge
nerală. Poporul cuban a dat o înaltă 
dovadă de calm și sfăpînire de sine, 
maturitate și hotărîre de luptă. El a 
demonstrat că nu se lasă intimidat 
nici de 
chetele 
că este 
jiei, că 
a conflictului, dar că va răspunde cu 
foc — focului dușmanilor. în Havana, 
în întreaga țară, un singur glas ră
sună : „Patria o muerte I Vencere
mos I“

Ziarul „El Mundo' califică dis-

strigăte 
Statelor 
profund 
dorejfe

isterice și nici de ra- 
Unife. El a dovedit 
atașat cauzei revolu- 

o soluționare pașnică

vieți internaționale, a fost îptune- 
cat de recentele măsuri agresive 
luate de guvernul S.U.A.

Cîțiva diplomați discutau azi în 
grup pe culoarele O.N.U. despre un 
episod petrecut cu cîțiva ani mai 
înainte în aceeași țară.

...Intr-o zi, prin 1937 sau 1938 
emisiunile de radio au fost în
trerupte brusc de anunțuri repeta
te, recitate cu glasul sugrumat : 
„Nu părăsiți postul nostru, vom 
transmite ceva extrem de impor
tant“, „Vom anunța curînd eveni
mente de o excepțională gravitate“ 
etc., etc. Vestea a căzut explozivă: 
„In Statele Unite au aterizat mar- 
țieni“. Și emisiunea continua, la 
scurte intervale, relatînd cum stra
nii ființe de pe Marte cuceresc 
America. Rezultatul a fost nepre
văzut : fenomene de panică, acci
dente de circulație, oameni arun- 
cîndu-se pe geam, iar alții năpus- 
tindU-se în stradă în cele mai 
sumare costume... Pînă s-a înțeles 
că e vorba despre o înscenare, o 
„fantezie“ ' radiofonică datorată ce
lebrului artist și regizor american 
O. Welles.

După un sfert de veac, stilul lui 
Welles a fost reluat. De data asta 
însă, nu mai este vorba de o piesă 
sau de o reclamă menită să stîr- 
nească zîmbete. Dimpotrivă, chiar 
diplomații care aminteau episodul, 
se arătau îngrijorați. Singurul ele
ment de reală comparație este că 
nici de data aceasta nu a fost pă
răsit domeniul ficțiunii : rolul de 
„marțieni invadatori“ a fost atri
buit... pașnicilor cetățeni ai micii 
Cube.

. Intensitatea psihozei a fost diri
jată după rețeta lui Welles : Dese 
și succesive anunțuri misterioase 
la radio și în presă, Departamen- 

grad. S-a cîntat simfonia a V-a'de tul de Stat a lucrat cu efective 
Ceaikovski, iar David Oistrah a complete șr dummies noaptea 
interpretat magistral Sohata nr. considerat „senzațional”),
nouă în la major de Beethoven. convorbiri la Casa. Albă cu liderii 

Intr-una din sălile sediului democrați și republicani, întruni- 
O.N.U. se afla expusă în original 
Carta semnată la San Francisco în 
1945. Exemplarul a fost adus 
anume de la Washington, din bi
blioteca congresului S.U.A.

Din păcate, cei care au asistat 
la sărbătorirea „Zilei O.N.U.“ nu 
au putut-o face cu seninătate. Ori
zontul O.N.U., ca și al întregii fi ■ intimidate de asemenea ame-

cursul președintelui Kennedy „drept 
o nouă probă de iresponsabilitate“. 
Muncitorimea și fărănimea cubană 
declară că va lupta cu fermitate pen. 
tru apărarea independentei și suve
ranității țârii sale. Federația universi
tară sfudenfească a adresat un me
saj tuturor organizațiilor internationa
le și nationale studențești, prin care 
denunjă caracterul agresiv al măsuri
lor luate de guvernul S.U.A,, măsuri 
contrare principiului autodeterminării 
popoarelor.

Poporul cuban este însuflețit în 
lupta sa dreaptă de dovezile de soli
daritate pe care le primește din toate 
coifurile lumii. Popoarele latino-ame- 
ricane, țările socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică, popoarele afro- 
asiafice sînt alături de Cuba. Decla
rația guvernului sovietic a fost publi
cată în toate ziarele din Havana, este 
citită la radio și televiziune, la adu
nările șî mitingurile oamenilor mun
cii. Cuvintele declarației inspiră în
credere, for|ă.

Cuba este vigilentă. Poporul el ve
ghează cu arma în mînă. Brațul care 
fine arma este cu atît mai puternic 
cu cît simte căldura tuturor popoare
lor ce i se alătură în lupta sa dreap
tă. Cuba adresează lumii un cuvînt 
bărbătesc, cuvînful care stă pe bu
zele noastre, ale tuturor ! „Vencere
mos',

ORLANDO IBANEZ

„S.U.A. și-au oferit »ingure locul pe banca acuzării“
Inițial, corespondența de față emoționată concertul special al 

urma să aibă ca temă aniversarea orchestrei filarmonice din Lenin- 
a 17 ani de la întemeierea O.N.U. 
Mă aflu la sediul Națiunilor Unite, 
unde evenimentul a fost marcat 
potrivit programului stabilit : în 
cadrul unei ședințe festive a A- 
dunării Generale au rostit cuvîn- 
tări președintele sesiunii, Zafrula 
Khan, și secretarul general provi
zoriu, U Thant. Ei au vorbit des
pre drumul parcurs de O.N.U., 
despre rolul său în menținerea pă
cii și securității internaționale, 
despre înaltele principii înscrise în 
Cartă. Apoi, asistența a ascultat

rea consiliului național al secu
rității și, mergînd crescendo, cu- 
vîntarea președintelui Kennedy la 
posturile de radio și televiziune.

Ar fi greu de crezut că cercu
rile americane ar putea merge cu 
nerealismul pînă acolo incit să-și 
închipuie că țările socialiste pot

I

i în Italia, demonstrații 
și greve de solidaritate

Mgsele populare din Italia au 
răspuns la acțiunile războinice 
ale S.U.A. prin acțiuni de solida- 
ritate cu poporul cuban. La Livor
no, Bologna, Bari au avut loc de
monstrații și greve. Portul Livorno 
a fost,complet paralizat de greva 
generală a docherilor.*

, , . «Secretarul igenergl. al Partidului
gresiune. socialist italian, Pietro Nenni, ca

Mergînd cu ipocrizia pînă la ca- Giuseppe Saragat, liderul Par- 
păt, S.U.A. s-au adresat Consiliu- JöciaLdemocrat, au făcut
*2 ’ . . declarații in care manifesta o
lui de Securitate, care a și ținut profundă îngrijorare și uimire pen- 
pînă acum dezbateri în două rîn- tru hotărîred nesăbuită luată de 
duri. In cursul lor, cu toate în
cercările reprezentantului ameri
can de a face din alb negru și din 
negru alb, răspunderea S.U.A. pen
tru agravarea încordării interna
ționale apare evidentă. In cé pri
vește reacția generală la O.N.U., 
cunoscutul comentator James Res
ton scrie : „Nu există (la 
Washington) încredere că Aduna
rea Generală a O.N.U. va 
merge alături de rezoluția S.U.A... 
și totuși, cu sau fără spri
jinul Națiunilor Unite și al O.S.A., cîteva mûi d^manifestar^''^- 
nu e deloc probabil că regimul lui ■ tind pancarte și scandînd „Trăia- 
Castro și rușii pot fi intimidați”. "1'T- J-

Situația poate fi caracterizată 
prin cuvintele unui corespondent: 

și-au oferit. lor însele lo- 
onoaré” pe banca acuză-

nințări. La O.N.U., unde se ob
servă un aflux neobișnuit de di- 
plomați pe săli și culoare, nu
meroși delegați, în special cei din. 
țările neutre, consideră că S.U.A. 
fac „un pas cel puțin imprudent”. 
„O temeritate care, mă surprin-. 
de” — declară un delegat asia
tic. Numărul celor care dau do
vadă de luciditate este mare. Ei 
recunosc în convorbiri că S.U.A. 
să'vîrșesc im act unilateral de. a-

cercurile guvernante din Washing
ton. în Camera deputaților și în 
Senat au fost prezentate numeroa
se interpelări din partea senato
rilor și deputatilor comuniști, so
cialiști și democrat-creștini.

MARIO GALETTI

Ambasada S. U. A. 
din Londra semăna 

cu o cetate asediată
Ambasada Statelor Unite din 

Londra semăna in seara zilei de 
23 octombrie cu o cetate asediată.

scă Castro !”, „Nu vă atingeți de 
Cuba !” „Încetați blocada !” au în
conjurat localul ambasadei. Cor
doanele poliției au fost rupte în 
mai multe rînduri de manifestanții 
ce voiau să pătrundă în ambasadă. 
Cîiîd gen'erdl'itt Norstadt, coman
dantul' suprevi al forțelor N.A.T.O.,

„S.U.A. 
cui „de 
rii’Ț .

Chiar înainte de a apare pe e-1 - a apărui pentru a- se duce la palat, 
cran președintele Kennedy, postul unde era invitat' de.regină, mașina 
de televiziune N.B.C. a emis re- lui a fost urmărită de zeci .de per- 
clama unui antinevralgic — „Ana- soane care strigau : „Afară cu 
cin” — căruia i se atribuia Și americanii”. 
miraculoasa calitate de a „mic
șora încordarea” (to relax tension). 
Poate că pentru capetele înfier
bântate de la Pentagon, produsul ehester. Leeds’, Liverpool. 'Intr-o 
ar putea să fie ineficient..,« ocXz

In orice caz, . pentru . aceștia 
există și alte remedii. Forțele pă
cii dispun de tot ce " este necesar 
pentru a răcori capetele prea în
cinse1; iar cei care s-ar lansa în 
aventură nu au1 de așteptat nimic 
bun.

Manifestații împotriva acțiunilor 
agresive ale Ș.U.A. față’ de Cuba 
au avut loc, de asemenea, la Man-

telegramă adresată premierului 
Macmillan, peste 80 000 de mineri 
din South Walieș, cer guvernului 
să se desolidarizeze de acțiunea 
lui Kennedy.'"

Duminică, în Hyde ' Park din 
Londra, va avea loc o întrunire 
pe tema „Jos mîinile de pe Cuba”,

JOHN GRITTENL. RODESCU
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