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' Deputat« și propunerile 
gospodărești aie cetățenilor

Numeroasele realizări obținute de 
sfaturile populare din orașele și 
satele patriei noastre sînt, în bună 
măsură, rezultatul participării ne
mijlocite a maselor de cetățeni la 
conducerea treburilor obștești. 
Strînsele legături dintre organele 
locale ale puterii noastre de stat și 
masele de oameni ai muncii se în
tăresc mereu, pe căi diverse — prin 
activitatea comisiilor permanente, 
a comitetelor de cetățeni, prin con. 
sfătuirile dintre deputați și alegă
tori etc. Un rol deosebit de impor
tant în strîngerea acestor legături 
îl au adunările de dări de seamă 
ale deputaților în fața alegătorilor, 
expresie a răspunderii directe a 
deputatului față de cei care l-au 
ales, a profundului democratism ce 
caracterizează Orînduirea noastră.

Numai în perioada august 1961 — 
aprilie 1962, de pildă, s-au ținut 
peste 146 000 de adunări pentru 
dări de seamă, la care au partici
pat circa șapte milioane de cetă
țeni. în regiunea București, cei 
12 290 deputați comunali au ținut 
18 810 adunări de dări de seamă, cu 
participarea a peste 500 000 de ce
tățeni.

Adunările în cadrul cărora depu
tății își țin dările de seamă în fața 
alegătorilor dau posibilitatea mase
lor de oameni ai muncii să con
troleze direct munca deputaților, 
activitatea sfaturilor populare, să 
facă propuneri importante pentru 
progresul continuu al regiunii, raio
nului, orașului sau comunei.

Fiecare propunere venită de la 
alegători își are importanța ei și se 
cuvine a fi bine cîntărită, mai întîi 
chiar de către deputat. El trebuie 
să selecționeze cu discernămînt pe 
acelea pentru a căror înfăptuire 
există posibilități, situîndu-se și în 
aceste prilejuri pe poziția unui ce
tățean înaintat care are în vedere 
în primul rînd interesele generale 
cît și cele locale.

La rîndul său, sfatul popular a- 
sigură realizarea eșalonată, în or
dinea urgenței, a propunerilor fă
cute de cetățeni deputaților. Astfel, 
în adunările populare de anul a- 
cesta pentru votarea electrificării 
unor sate în 1963 și=au găsit apli
carea practică multe dintre propu
nerile făcute de alegători cu prilejul 
dărilor de seamă ale deputaților, 
ceea ce ilustrează grăitor concor
danța deplină a preocupărilor ce
tățenilor cu acelea ale sfaturilor 
populare.

Cît este de importantă contribu
ția adusă de cetățeni la rezolvarea 
problemelor unei regiuni, ale unui 
raion, oraș etc. se poate vedea din 
următorul exemplu. în cadrul a- 
dunărilor de dări de seamă, 
deputaților din raionul Titu li s-au 
făcut nu mai puțin de 111 propu
neri rezolvabile pe plan local. Din
tre acestea s-au soluționat 80 — 
privind reparări de poduri, drumuri 
și șosele, construcții de punți, elec
trificarea unor comune, amenajarea 
unor fîntîni etc. Sfatul popular 
raional, comitetul său executiv au 
sprijinit aceste acțiuni, iar alegă
torii din raion au contribuit nemij
locit, prin muncă patriotică, la în
făptuirea propunerilor venite tot 
din rîndurile lor. Discutînd cu alegă

torii în cadrul adunării pentru da
rea lui de seamă care a avut loc 
în comuna Colibași, raionul Olte
nița, deputatul regional a aflat, 
printre altele, că oamenii doresc să 
contribuie la împietruirea șoselei 
Cîmpurelu-Colibași-Goștinari. Erau 
prezenți și membri ai comitetului 
executiv al Sfatului popular comu
nal Colibași, așa că s-a putut face, 
pe loc, o analiză a posibilităților de 
realizare a lucrării. Multe dintre 
materialele necesare se puteau pro
cura pe plan local. Cetățenii și-au 
luat angajamentul să muncească, 
deputatul a contribuit la procura
rea utilajelor necesare, s-a asigurat 
asistența tehnică. Toate acestea au 
făcut ca împietruirea șoselei să du
reze circa 90 de zile.

Viața a arătat că străduințele 
sfaturilor populare, ale comitetelor 
lor executive, ale deputaților de a 
obține noi succese în îndeplinirea 
obiectivelor ce și le-au pus în 
plan se concretizează în realizări. 
importante numai cu ajutorul ma
selor de cetățeni. Fondurile alocate 
de stat pentru diverse lucrări sînt 
an de an. foarte mari. Sfaturile 
populare realizează însă lucrări de 
o valoare ce depășește cu mult ne 
aceea- a lucrărilor planificate. De 
pildă, Sfatul popular al raionului 
Grivița Roșie a reușit să economi
sească Ia o serie de lucrări gospo
dărești — amenajări de spații verzi, 
pavarea unor străzi etc. — circa 
20 la sută din valoarea lucrărilor ; 
în comuna Mușetești, raionul Tg. 
Jiu, la construcția școlii s-a făcut 
o economie de 30 000 de lei față de 
deviz etc.

Cele mai multe sfaturi populare 
țin o evidență precisă a propuneri
lor venite din rîndurile cetățenilor. 
Pe alocuri însă, unele comitete exe. 
cutive nu se ocupă în suficientă 
măsură de ținerea unei astfel de 
rînduieli, nu urmăresc continuu rea
lizarea propunerilor. Bunăoară, 
rezolvarea sesizării făcute depu
tatului constănțean S. Bari de 
către cetățeni cu privire la luarea 
unor măsuri în vederea purificării 
aerului la fabrica de semifabricate 
(aparținînd industriei locale) de pe 
strada Lăpușneanu a fost mereu a- 
rnînată. Sau alt caz. Deputata Ma- 
ria Țandrea din Brașov a comuni
cat sfatului popular dorința cetă
țenilor din cartierul muncitoresc 
Temelia de a se instala o cabină te
lefonică prin partea locului. Ce 
greutăți deosebite prezenta satisfa
cerea acestei cereri justificate ? Au 
trecut totuși, de atunci, 6 luni, fără 
a se rezolva nimic. Cetățenii n-au 
primit nici măcar un răspuns.

Faptul că unele sfaturi populare 
nu acordă importanța cuvenită re
zolvării unor propuneri ale cetățe
nilor determină pe deputați ca, în 
cadrul sesiunilor, să facă interpelări 
la adresa comitetului executiv. Ast
fel, deputatul Emil Catrinariu din 
orașul Sighet a interpelat comitetul 
executiv al sfatului popular orășe
nesc în legătură cu faptul că nu s-a 
rezolvat propunerea cetățenilor de 
a se reglementa circulația pe stră
zile mai frecventate ale orașului. In
terpelări s-au mai făcut în regiunile

(Continuare în pag. a V-a)

Brigada do monlatorl condusă 
do Șerban Calomfirescu do la 
Atelierele „9 Mai“ din Capitală 
obține bune rezultate în produc
ție. Ea și-a depășit în fiecare 
lună din acest an sarcinile do 
plan ca și angajamentul de a 
realiza însemnate economii.

în fotografie (de la stingă la 
dreapta) : Victor Hofauser, Petre 
Roșu. Șerban Calomfirescu, Au
rel Dinu și Mihai Mitroi.

(Foto : M. Cioc)

Succesele jurnaliștilor din Călan Rulmenți peste plan
Din ianuarie, cînd au pornit ini

țiativa de a lucra o zi pe lună cu 
cocs economisit, furnalișfii de la uzi
nele siderurgice „Victoria“ din Călan 
au economisit, în medie, cîfe 200 kg 
de cocs la fiecare tonă de fonfă ela
borată. Penfru 
tă, consumul 
fost mai mic 
prevederi.

Rezultatele 
mare măsură

aceeași cantitate de fon
de energie electrică a 

cu 4 kilowați față de

obținute se daforesc Tn 
îmbunătățirii procesului

In regiunea Brașov

0 nouö linie de granuläre

altă parte, datorită utilizării 
a aerului cu temperatură ri- 
umiditafe 
a șarjei

constantă, durata 
de fontă a fost re- 
o oră față de anii

acestor măsuri sînt

tehnologic, întreținerii mai bune a 
agregatelor.

Pe de 
în furnal 
dicată și 
de topire
dusă cu aproape 
frecuți.

Rod al aplicării 
cei 3 411 000 de lei economisiți în 9
luni, peste plan, precum și îndeplinirea 
planului la producția de fontă pe 10 
luni, în mai puțin de 9 luni și jumătate.

Să fie intensificat
ritmul însămînțărilor

Campania însămînță- 
rilor de toamnă se des
fășoară cu intensitate 
în majoritatea raioane
lor regiunii Brașov. 
Muncindu-se organizat, 
cu randament maxim, 
în gospodăriile de stat 
s-au terminat însămîn- 
țările. Zilele acestea au 
încheiat această lucrare 
și gospodăriile colective 
din raionul Tg. Secuiesc, 
precum și cele aparți
nătoare orașului Bra
șov. Mult avansate sînt 
raioanele Sf. Gheorghe 
și Sighișoara.

Totuși în regiunea 
Brașov au mai rămas 
de însămînțat aproape 
17 000 ha. Cele mai 
mari suprafețe sînt în 
raioanele Mediaș, Ag
nita și Rupea. In raio
nul Mediaș de pildă, 
nu s-a însămînțat decît 
62,3 la sută din supra
fața planificată. Și rit
mul în care se desfă
șoară această lucrare 
este cu totul nesatisfă
cător. Deși la Mediaș 
s-a trimis un important 
număr de tractoare din 
raioanele avansate, a- 
cestea nu sînt bine fo
losite. Nu peste tot 
s-a organizat schimbul 
II așa cum a prevăzut 
Consiliul agricol regio
nal Brașov.

în acest raion mij-

loacele mecanice nu 
sînt judicios repartizate 
astfel ca să poată fi fo
losite cu maximum de 
randament. în timp ce 
la G.A.C. 
Mare erau 
disponibile, în 
Făget acestea 
Acest lucru 
sesizat destul
de Consiliul agricol ra
ional Mediaș, pierzîn- 
du-se mult timp pre
țios. Așa se explică fap-

Proșțea 
tractoare 

comuna 
lipseau, 
a fost 

de tîrziu

toarele nu pot trece 
imediat la pregătirea 
terenului.

La G.A.C. Chirpăr, 
raionul Agnita, pînă în 
ziua de 24 octombrie 
nu se recoltase 
măcar un hectar 
cele 124 cultivate 
porumb. O situație 
mănătoare era și 
G.A.C. ’
Nou.

Este 
ganele

nici 
din 
cu 

ase- 
era și la 

Vărd, Ighișu-

necesar ca or- 
locale de partid, 

tul că în raion tractoa-, de stat și consiliile a- 
gricole să acorde un 
sprijin mai puternic 
conducerilor gospodării
lor colective pentru ca 
să urgenteze aceste lu
crări. Porumbul trebuie 
tăiat și așezat la margi
nea tarlalei incit să se 
poată trece imediat la 
arat.

Consiliul agricol re
gional Brașov a venit 
în sprijinul raioanelor 
rămase în urmă, trimi- 
țînd acolo zilele aces
tea încă 45 de tractoare. 
Aceste mașini, ca și cele 
existente trebuie să fie 
cît mai bine repartizate 
și folosite, astfel ca rit
mul însămînțărzlor să 
fie intensificat, și cam
pania să se termine în 
cîteva zile.

rele sînt folosite doar 
cu jumătate din randa
ment. Pentru ca lucru
rile să se îndrepte, tov. 
inginer Vasile Dieu, șe
ful serviciului S.M.T. 
din cadrul Consiliului 
agricol regional Bra
șov, a plecat în raion, 
ca împreună cu orga
nele locale să asigure 
mai buna distribuire a 
tractoarelor și mașini
lor agricole in raport 
cu nevoile fiecărei gos
podării.

Eliberarea terenuri
lor cultivate cu porumb 
și cartofi rămîne o pro
blemă căreia trebuie să 
i se acorde mai multă 
atenție. Nu peste tot se 
depun eforturi suficien
te pentru ca aceste 
culturi să fie recoltate 
grabnic. De aceea trac-

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii”

Munca librarului — in sprijinul cititorului
...Un flux continuu șl tăcut de oa

meni se peilndă pe lîngă rafturile 
librăriei : rnîini grăbite ori curioase 
ating coperțile, fac să foșnească 
bogatele file. Cineva cere un sfat, 
cineva întreabă dacă a apărut un 
anumit volum, cineva e dezamăgit 
că tocmai în fața lui a fost cum
părat ultimul exemplar din cartea 
pe care o căutase. în aceste gesturi, 
iü aceste întrebări, ghicești preocu
pări și fizionomii sufletești variate :

Văd cititorul cum în carte
Privește mut ca-ntr-o oglindă

— spune undeva poetul Miron Radu 
Paraschlve3cu.

Librăria îmbină operația simplă a 
vînzărli unui lucru de preț, cartea, 
cu atmosfera reculeasă de instituție 
culturală. Volumele de pe mese 
deschid sub degetele cititorilor lumi 
noi — praguri spre universurile 
desfășurate ale poeziei și prozei, ori 
spre zările lumii științifice. Munca 
vînzătorului de carte este astfel o 
muncă plină de răspundere. Oa
menii ce se perindă prin libră
rii știu să-i aprecieze cum se 
cuvine pe acești harnici și neo
bosiți activiști ai cărții. Iată ce spu
ne un cititor despre colectivul Li
brăriei noastre nr. 17 de pe b-dul 
Magheru : „Felul tovărășesc în 
care ești primit te face să uiți 
că ești într-o librărie destinată a 
vinde cărți ; te crezi mai degrabă 
într-o bibliotecă. Aproape niciodată 
nu poți pleca fără să cumperi o 
carte 1*.

Ei înșiși oameni îndrăgostiți de 
carte, cu un larg orizont cultural, 
librari ca Elena Dușan, de la „Car 
tea Rusă", Maria Stanciu de la li
brăria „Mihail Eminescu", Dumitres 
cu Elena, de la librăria Academiei, 
ori Horia Apfelbaum, de la Librăria 
noastră nr. 25. recomandă cu căl
dură și competență cititorilor lucrări 
care nu le sînt necunoscute.

„Nu ajunge să eliberezi bonuri 1' 
_  aceasta este iraza care se repe-

Prin citera librării 
din Capitală

de multe oil In discuțiile dintietă
libiari. Cele mai multe dintie co
lectivele librăiiiloi și-au însușit-o 
organic, ca o noimă de muncă. 
Faptul că în ultima vieme număiul 
cumpărătorilor de 
considerabil este o mărturie și în 
această privință. A crescut mult și 
numărul librăriilor. Pretutindeni, în 
cadrul adevăratelor orășele ridicate 
de conetructoii, s-au deschis libră
rii luminoase, bogat înzestrate,

căiți a ciescut

Giu- 
pia-

ca acelea din Pieptănari, din 
Iești, din Floieasca, din fosta 
ță Chibrit.

PREZENTAREA 
ȘI POPULARIZAREA CĂRȚII — 

CU IMAGINAȚIE ȘI GUST
Afișe vil, multicolore vestesc pe 

bulevardele orașului diferite mani
festări culturale: spectacole de tea
tru, filme noi, conferințe etc. Popu
larizarea cărții se slujește, în prin
cipal, de alte mijloace. Totuși este 
de neînțeles de ce organele de re
sort nu răspund unei ceiințe 
mai vechi a cititorilor : afișul 
de carte 1 Problema aceasta s-a mal 
pus, a fost lăudat un afiș ce pepu-

lariza colecția științifico-fantastică 
—- încolo nimic. în afară de vechi 
și anoste îndemnuri, țipător colo
rate, de tipul „Citiți versurile poe
ților noștri“, afișul de carte propriu- 
zis aproape că nu există,

în multe librării, prezentarea șl 
popularizarea cărții se face cu ta
lent, cu imaginație. Privind vitrinele 
judicios aranjate ale librăriei „Mihail 
Eminescu", ori ale Librăriei noastre 
nr. 73 din Floieasca, îți dai seama 
că oamenii care le-au împodobit își 
iubesc meseria, au idei, îi prețuiesc 
pe cititorii cărora li se adresează. 
Bine folosite sînt și vitrinele Libră
riei „Cartea Rusă", atît cele tema
tice, cît și cele de noutăți.

în timp ce vitrinele (vorbesc de 
cele vii, atractive) cheamă cititorii 
în librărie, alte mijloace de popu
larizare îi ajută să se orienteze prin
tre nenumăratele volume. Unul din 
acestea constă în evidențierea pe 
stand a unui singur titlu, un volum 
a cărui copertă mărită îți atrage 
privirea de departe (cum e cazul 
cu „Risipitorii", noul roman al lui 
Marin Preda, pe una din mesele Li
brăriei noastre nr. 17). Se mai fo
losesc și diverse etichete : „Nouta
te", „Ultima apariție", „Reeditare“, 
„O carte care vă interesează".

De un mare folos, atît pentru ci
titori cît și pentru vînzători, este 
buletinul „Cărți noi", care poate fi 
consultat în orice librărie. Publica
rea lui gratuită, accesibilitatea lui 
(în unele locuri el este trimis prin 
poștă „prietenilor librăriei“) fac din 
acest buletin un mijloc foarte 
util de popularizare a cărții. Tre
buie spus însă că mai sînt cazuri 
cînd buletinul „Cărți noi“ recoman
dă cu căldură volume... epuizate. 
Așa s-a îhtîmplat cu cartea „Despre 
frumos" do N. Dmitrieva, prezentată 
în numărul pe septembrie al acestei 
publicații.

De multe alte aspecte ale muncii 
cu cartea se mai preocupă libra
rii : se organizează întîlniri cu scrii
tori, festivaluri ale poeziei și alte

ILIE CONSTANTIN
noastră nr. 73

(Foto : M. Andreescu) (Continuare în pag. a Il-a)

BÎRLAD (coresp. „Scînteii"). — Colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la fabrica de rulmenți 
din Bîrlad raportează că și-a îndeplinit sarcinile de 
producție pe 10 luni ale acestui an încă de la data 
de 26. octombrie. în acest timp, harnicii metalurgiștl 
bîrlădeni au produs 16 000 bucăți rulmenți diferiți peste 
prevederile de plan. Ei au reușit ca în primele trei tri
mestre ale anului să reducă rebuturile cu 24 la sută 
față de realizările înregistrate în cursul anului 1961. 
Beneficiile peste plan se ridică la circa 12 000 000 lei.

Prin aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorice

T1RGU MUREȘ (coresp. 
„Scînteii“). — In urma apli
cării a numeroase procedee 
tehnologice noi în seefia de 
sticlărie, a extinderii micii 
mecanizări la seefia de gea
muri trase, ca și prin alte mă
suri tehnico-organizatorice, 
colectivul fabricii de geamuri 
din Tîrnăveni a obținut în a- 
cesf an bune rezultate în 
muncă.

Planul producției globale 
și marfă pe 10 luni s-a realizat 
în ziua de 8 octombrie, dîn-

du-se peste plan î 60 000 me
tri pătrafi geamuri trase, 
43 000 metri pătrafi geam 
turnat, 1 500 000 bucăfi sticle. 
De asemenea, s-a îmbună- 
tăfit calitatea produselor.

Jn întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea și depășirea 
planului la tofi indicii, cele 
mai frumoase rezultate le-a 
obținut echipa condusă de Ion 
Moldovan la seefia de sticlă
rie, echipa lui Szabo Ștefan 
de la seefia geamuri trase și 
altele.

Aspect din secția de rafinare a uleiului de la fabrica „In- 
ferindustrial” din Oradea. (Foto : Agerprei)

a superîosîatuiui
La Uzina de superfosfat și acid 

sulfuric de la Năvodari a intrat 
în funcțiune o nouă linie de gra
nulate a superfosfatului.

Prin intrarea în funcțiune a 
noii linii, înzestrată cu un înalt 
grad de automatizare, Uzina de 
la Năvodari va produce, anual 
pînăla 520 000 tone de superfosfat 
granulat. îngrășămintele granu
late permit încorporarea la sol 
odată cu însămînțarea ; acțiunea 
lor în sol este de durată mai 
mare decît la îngrășămintele sub 
formă de praf.

PREMIERA 
TEATRALĂ
SATU - MARE 

(coresp. „Scîn
teii”). Actorii
Teatrului maghiar 
de Stat din Satu- 
Mare au prezentat 
în premieră piesa 
„Privește-i mamal” 
de Nagy Istvân. 
Rolurile principale 
au fost interpreta
te de către actorii 
Alajos Acs, Emma 
Elekes. Angela 
Soôs și alții. Spec
tacolul s-a bucurat 
de succes.

In excursie
VATRA DORNEI (co

resp. „Scînteii“). — Ieri 
dimineața un grup de 
muncitori din Combinatul 
forestier din localitate 
precum și oameni ai 
muncii aflați la odihnă în 
stațiune au plecat cu un

autocar O. N. T.-Carpați 
într-o excursie. Timp de 
trei zile ei vor vizita sta
țiunile balneare Borsec și 
Lacul Roșu, Bicazul cu 
împrejurimile sale și alte 
locuri pitorești de pe Va
lea Bistriței.

DE PESTE HOTARE
Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 

Iui ]. Kennedy
Nikita Hrușciov, președintele Consiliului de Mi

niștri al U.R.S.S., a adresat un mesaj iui J. Ken
nedy; președintele S.U.A. în mesaj șeful guvernului 
sovietic și-a exprimat asentimentul Ia evacuarea 
din Cuba a mijloacelor pe care președintele S.U.A. 
Ie consideră ofensive. El a subliniat de asemenea 
că mijloacele americane similare trebuie să fie 
evacuate din Turcia.

(Textul integral al mesajului în pag. Vl-a)

GREVĂ ÎN ITALIA. Sute 
de nave comerciale au 
răma3 imobilizate în por
turile Italiei în urma 
grevei de 24 de ore de
clarată vineri de cei 
20 000 de docheri italieni.

ÎN ORAȘUL LA PAZ 
(Bolivia) a avut loc o

demonstrație în fața clă
dirii ambasadei S.U.A. la 
care au participat circa 
2 000 de persoane. De
monstranții au protestat 
cu tărie împotriva poli
ticii agresive a S.U.A. 
față de Cuba.SOLIDARI CU EROICUL POPOR CUBAN

■liiraId

Mitingul de la uzina „Timpuri noi“
Muncitorii, inginerii și tehnicie

nii uzinei metalurgice „Timpuri 
noi” din Capitală și-au exprimat 
sîmbătă într-un miting solidaritatea 
cu lupta poporului cuban pentru 
apărarea patriei sale libere și inde
pendente, indignarea față de acțiu
nile cercurilor agresive din S.U.A.

„Politicienii reacționari din S.U.A. rescu. 
— a spus strungarul loan Moldo- 
veanu, deputat în Marea Adunare 
Națională — nu au învățat nimic 
din înfrîngerea pe care mercenarii 
lor au suferit-o anul trecut la Playa 
Giron. Ei nu vor să se împace cu 
gîndul că insula Cuba a încetat să 
mai fie o colonie a monopolurilor 
americane. In cercurile lor continuă 
să se agite ideea unei invazii pe 
insula eroicului popor cuban și 
tocmai de aceea trebuie să urmă
rim cu vigilență desfășurarea eve
nimentelor. Dușmanii poporului 
cuban să nu uite că în timpurile 
noastre nimeni nu poate atenta ne
pedepsit la pacea omenirii. Orice 
litigiu internațional trebuie rezolvat 
nu pe calea armelor, ci prin trata
tive. Aceasta este cererea imperi-

oasă a tuturor oamenilor iubitori 
de pace".

„Protestez cu hotărîre împotriva 
actelor iresponsabile ale guvernului 

'S.U.A., acte care pun în primejdie 
pacea și liniștea popoarelor, care 
atentează la viața, fericită a copiilor 
noștri“, a spus ing. Paula Teodo-

Participanții la miting au aprobat 
o moțiune de solidaritate cu eroicul 
popor cuban.

Colecfiviștii din comuna Cuza Vodă, 
regiunea București, s-au întîlnit sîmbă- 
tă după-amiază într-un miting de pro
test împotriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. Alături de ei au venit mecaniza
tori de la stațiunea de mașini și trac
toare, ingineri agronomi, zoofehnicieni, 
învăfători și profesori din localitate. 
Au luat cuvîntul președintele gospodă
riei agricole colective din C.eacu. Gh. 
Peicu, brigadierul Victor Vasile, învă
țătoarea Valeria Anghel, contabilul 
Nicolae Etelciu și colectivista Didina 
Crisfea.

In fotografie : Aspect de la mi
ting.

intui cadrelor didactice 
al studenților clujeni

Americii 
cuban, care a sfărîmat pentru tot
deauna cătușele robiei coloniale și 
și-a înălțat fruntea brăzdată de 
suferințe seculare spre soarele stră
lucitor al libertății. Guvernul 
S.U.A. trebuie să-și dea seama de 
drumul primejdios pe care l-a apu
cat și să asculte în cele din urmă

„Deplină solidaritate cu eroicul 
popor al, Cubei” — aceasta a fost 
lozinca sub care s-a desfășurat sîm- 
bătă după-amiază mitingul cadre
lor didactice și studenților clujeni.

„Adevăratul substrat al acțiuni
lor S.U.A îndreptate împotriva Cu
bei revoluționare, a spus prof. Ni
colae Lascu, prorectorul universi
tății „Babeș-Bolyai”, este teama pe 
care le-o inspiră cercurilor impe
rialiste exemplul luminos ce îl dă

Latine -eroicul popor

(Continuare în pag. a V-a)
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aproape 100 tone metal și altele. în încheierea

metal a este menită să ducă la lichi-

Pe valea Oltului.

primite

luni ale 
de mê

(Urmare din pag. I-a)

a consumului de 
fabricație, începînd de la

ta începutul acestui an, muncitorii și tehnicienii 
secției de sudură de la Uzinele de vagoane Arad 
au lansat o chemare către colectivele celor
lalte secții ale întreprinderii pentru a găsi soluții 
noi, eficiente de reducere a consumului specific de 
metal. Sub îndrumarea comitetului de partid, în 
uzină ș-a pomit o largă acțiune de gospodărire 
chibzuită a metalului. în secțiile prelucrătoare s-au 
introdus și extins metode și soluții tehnologice 
noi, s-au descoperit și pus în valoare însemnate 
rezerve interne. Ca urmare, în primele 9 
anului s-au economisit 
tăi.

Acțiunea de reducere 
cuprins toate fazele de 
proiectare și pînă la realizarea produsului finit.

In sectorul prelucrare la cald, datorită aplicării 
unor procedee tehnologice noi, s-au realizat im
portante economii de metal. Pînă nu de mult, buc
șele de Ia vagoane 
executau prin strunjire 
bare pline. Un grup 
muncitori și tehnicieni 
confecționat un ciclu 
bacuri cu ajutorul cărora 
o mașină complexă de re
fulare, existentă în secție, 
a fost adaptată pentru producția de bucșe prin 
extruziune. Ea a putut fi utilizată cu întreaga sa 
capacitate în trei schimburi, în loc de unul. Exe
cutarea bucșelor prin acest procedeu a permis 
reducerea consumului specific de metal cu 50 la 
sută la fiecare bucșă, precum și reducerea ma
noperei de prelucrare. Acest procedeu a fost ex
tins la încă 14 repere asemănătoare ca formă.

Comitetul de partid a îndrumat organizațiile de 
bază din secții să desfășoare o permanentă muncă 
politică în scopul reducerii consumului de metal, 
materie primă atît de necesară industriei noastre 
socialiste în plină dezvoltare. în acest sens, în 
fiecare sector de activitate au fost create colective 
formate din ingineri, tehnicieni și muncitori frun
tași care au avut în principal sarcina de a studia 
posibP'tățile folosirii mai raționale a metalului. 
Aceste colective au identificat în secțiile prelucră- 
toa.e rezerve interne însemnate.

Iată, bunăoară, secția de debitare a materiale
lor. Muncitorii din această secție au obținut rezul
tate însemnate. Valoarea economiilor de metal rea
lizate în primele 9 luni ale anului se ridică la 
aproape 100 000 dé lei. Dar, au făcut ei oare totul 
în această direcție ? La adunarea comuniștilor de 
dare de seamă și alegeri s-a arătat că aici se mai 
pot face încă multe lucruri în ce privește gospodă
rirea materiei prime.

— La noi în secție — a spus la adunare tăieto
rul autogen Lazăr Cotoraci — sînt încă posibilități 
de economisire a metalului. O croire judicioasă 
nu-i de ajuns însă pentru aceasta. Se întîmplă de 
multe ori ca resturile mai mari de tablă ce ajung 
la foarfecă să nu fie prelucrate la vreme, din care 
cauză ele se amestecă cu deșeurile și sînt date la 
retopire.

— Este știut că la noi se croiesc simultan repere

votantari

diferite — spunea la aceeași ședință comunistul 
Gheorghe Heilstein. Unele sînt mai mari, altele 
mai mici. Dacă șefii de produse s-ar înțelege în 
prealabil și ar croi împreună, îmbinînd și combi- 
nînd șabloanele mai mult, foaia de tablă dată spre 
debitare ar fi mai judicios folosită.

Adunarea comuniștilor a scos în relief și alte 
lipsuri care, înlăturate, ar contribui la economisirea 
metalului. Printre altele, s-a vorbit despre insuficien
ta asistență tehnică la locul de muncă, despre faptul 
că în secție nu sînt stimulați suficient muncitorii 
care fac economii de 
adunării de partid a fost adoptat un plan de mă
suri a cărui aplicare 
darea risipei de metal, la descoperirea și punerea 
în valoare de noi rezerve de economisire a acestei 
materii prime de preț.

Economii de metal se pot obține și prin diferite 
raționalizări sau aplicarea în practică a propune

rilor făcute în acest sens 
serviciului tehnic de către 
muncitorii și tehnicienii 
uzinei noastre. Dacă une
le au fost realizate, altele 
însă își așteaptă rîndul, 
deși aplicarea lor în prac
tică ar duce la o folosi- 

metalului. Astfel, propunereare mai judicioasă a 
făcută mai de mult de a se monta pe o foarfecă 
combinată o ștanță deschisă pentru folosirea ră
mășițelor, a rămas pe hîrtie, iar bucăți de tablă 
care ar putea fi utilizate la repere mai mici me.g 
la retopit.

Lipsuri în această privință au și secțiile mecanic- 
șef și sculărie. Cu toate că de la primirea comen
zilor pentru confecționarea unor dispozitive apro
bate de cabinetul tehnic a trecut mult timp, con
ducerea acestor secții tărăgănează execuția lor, 
deși aplicarea acestora în producție ar duce la 
sporirea productivității muncii și la reducerea con
sumului de metal.

Și în uzina noastră se întreprind măsuri pentru 
buna desfășurare a producției în 1963. S-a preco
nizat restudierea tehnologiei de turnare a cîrlige- 
lor, revizuirea tehnologiei la unele repere singu
lare, îmbunătățirea cooperării între secții etc. Pen
tru transpunerea în practică a acestor măsuri co
mitetul de partid și conducerea uzinei vor trebui 
să stabilească încă din timp sarcini concrete pe 
sectoare și servicii.

În acțiunea de reducere a consumului de metal, 
un ajutor prețios ne-ar putea da și întreprinderile 
furnizoare. Dacă Combinatul siderurgic Hune
doara, Laminorul Brăila și altele ne-ar.livra ma
terialele la-dimensiunile cerute de noi,. pierderile 
rezultate din debitare ar fi cu mult mai mici și, 
implicit, economiile de metal mult mai mari.

EMIL FUGÄTÄ, reglor, secretar al or
ganizației de bază secția I finisaj, 
GEZA ’ BALOGH, inginer, șeful cabi
netului tehnic; KLAMPEȚKI IOSIF, 
frezor; VASILE ARMEGA, sudor, din 
postul de corespondenți voluntari 

de la Uzinele de vagoane Arad.

credem 
mijloacelor 
în librării.

îmbo-

forme da popularizare, 
interes de cititori.

Cu acestea însă nu 
s-a epuizat varietatea 
de propagandă a cărții
Ele mai pot fi completate, 
gățite. De asemenea este necesară 
extinderea celor mai potrivite me
tode folosite de librăriile fruntașe, 
astfel încît experiența lor să ajute 
în munca tuturor librăriilor.

CARTEA LA EXAMEN
ti-

LA BlRLAD. Zilele 
s-a dat în folosință 
încă un bloc cu 48

NOI LOCUINȚE 
acestea, la Bîrlad 
oamenilor muncii 
de apartamente. Se mai află în con
strucție alte 9 blocuri cuprinzînd 248 
de apartamente.

CARAVANA CINEMATOGRAFICA. 
Peste puțină vreme, satele regiunii 
Ploiești vor fi străbăiute de o nouă 
caravană 
deosebire 
caravană 
te pentru 
bandă normală și pe ecran lat.

cinematografică. Spre 
de cele existente, această 
este prevăzută cu apara- 
prezentarea filmelor pe

C.E.C. LA SATE. în perioada 1 
ianuarie — 30 septembrie a.c. numă
rul depunătorilor la sate a crescut 
cu peste 300 000. în prezent, în me
diul sătesc există 1 libret de econo
mii la fiecare 6 locuitori.

22 CORURI LUGOJENE CU PESTE 50 
DE ANI DE ACTIVITATE. In satele ra
ionului Lugoj există vechi tradiții cora
le. Cercetările făcute de Casa raională 
de cultură „Ion Vidu“, cu ajutorul ac
tiviștilor culturali și al unor veterani ai 
corurilor, au stabilit „vîrsta“ unor for
mații corale. Astfel, în satele raionu-

sînt 22 de coruri care au peste 50 
ani de activitate. După corul cente

nar de la Chizătău, cele mai vechi co
ruri sînt cele din Coșteia, Paniova, Sîl- 
ha, Satu Mic, Petroasa Mare și Balint.

EXPOZIȚIE AGRICOLĂ ÎN CO
MUNĂ. De curînd, la căminul cul
tural din comuna Săpînța, raionul 
Sighet, s-a deschis o expoziție agri
colă. Sînt expuse diferite produse 
agricole obținute anul acesta în gos
podăria colectivă, printre care so
iuri de mare productivitate de car
tofi, grîu, porumb, fructe etc.

Iată cartea la examen 1 Scrisă, 
părită, a ajuns pe mesele librării
lor sub ochii cititorilor. Esto un exa
men hotărîtor (mai urmează unul, 
cel al timpului 1). Aici se constată 
cît de necesare sînt unele volume, 
cît de bine răspund ele problemelor 
de viață, gustului, exigențelor, noilor 
preocupări ale oamenilor de azi.

Foarte mult sînt cerute cărțile de 
literatură politică. Operele clasici- Unele edituri 
lor marxism-leninismiuilui, documen- "Ti~ 1
tele partidului nostru, numeroasele 
lucrări ce apar în ajutorul celor ce 
studiază individual ori în diferite 
forme de învățământ politic, ma
nualele de economie politică, socia
lism științific, cărțile ce vorbesc 
despre evoluția științelor naturii țn 
lumina învățăturii marxist-ieniniste, 
sînt viu solicitate în librării, ilustrînd

în ultima vreme, magazinele 
materiale sportive au fost aprovi
zionate cu produse noi destinate tu
riștilor și sportivilor. Se numără 
printre acestea valizele și poșetele 
de voiaj confecționate din masă 
plastică, dublate cu pînză și în
chise cu fermoar. Sînt ușoare și fru
moase. Ele sînt fabricate de între
prinderea „Simion Bărnuțiu" din 
Sebeș. Au mai apărut saci de spate

din masă plastică, de dimensiuni 
mai mici, potrivite copiilor, precum 
și un sortiment bogat de valize, 
genți, sacoșe de diferite mărimi și 
într-o varietate mare de culori. A- 
preciate sînt și trusele de voiaj.

în același timp, întreprinderea 
„Metaloglobus“ din București a li
vrat comerțului noi modele de 
mosuri.

ter-

„Dovedește că ai achitat ratele... !“
Prin 1957, tovarășul Ion Martin, de pe 

str. Ion Șulea nr. 40 din București, și-a 
cumpărat cîteva obiecte în rate, Ratele 
au fost reținute lună de lună. De cînd 
s-au achitat au trecut 6 ani. într-o zi, 
cumpărătorul se pomenește cu o înști
ințare de fa O.C.L. produse industriale 
„30 Decembrie-Grivița Roșie”, în care 
i se pune în vedere să... achite ultimele 
4 rate I

— Păi eu le-am plătit I
— Dovedește-ne I — au replicat cei 

de la O.C.L.
Cum să dovedească ? Cu ce acte ? 

Ratele i s-au reținut, automat, de către 
casieria întreprinderii. In locul banilor 
opriți nu i s-a dat însă nici o chitanță.

Dacă lucrezi în continuare în aceeași 
întreprindere unde lucrai cînd fi s-a re
ținut costul obiectului cumpărat în rate, 
merge, mai repede. Adică : faci o cere
re, un. funcționar controlează vechile 
state de plată și, In frei-patru zile, obții 
adeverința că fi-ai achitat ratele cu ani

la 
fă-

u-

în urmă. Apoi fe învoiești de la servi
ciu și îfi pierzi timpul la O.C.L., seefia 
rate... In fața dovezii, tovarășii de 
O.C.L. nu mai au nimic altceva de 
cut deci! să se scuze,

Intîmplarea relatată mai sus nu e
nică în felul ei și problema semnalată 
de cel în cauză ■ e serioasă, Desigur că 
ar fi mai simplu și în orice caz necesar 
ca toți salariafii O.C.L. să lucreze în așa 
fel încît să nu fie nevoie de scuze. Ur
mătoarea propunere pare judicioasă și 
aplicarea ei ar putea duce la evitarea 
neajunsurilor semnalate :

Pentru fiecare rată refinută, casieria 
întreprinderii sau instituției să elibereze 
chitanță. In fond, fiecare este în drept 
să primească o dovadă că s-a achitat 
de obligații.

La București sau la Consfanja, la Cluj 
sau la lași, ca și în oricare alt oraș 
a| jării, te impresionează noile blocuri 
de locuinfe. „Tot ce se construiește e 
frumos, elegant, modern — ne scria 
deunăzi un corespondent voluntar din 
Ploiești. îmbinarea de culori la fajade, 
scările de la intrare, ușile — toate 
acestea s-au bucurat de atenția cuve
nită a proiecfanjilor și constructorilor. 
Un lucru au uitat parcă : cum se înfă
țișează ferestrele locuințelor noastre...“.

într-adevăr. E de ajuns să faci o 
plimbare prin Capitală. în cartierul 
Ferentari, în Balta Albă, pe Griviței etc, 
pot fi admirate zeci și sute de blocuri 
noi, ceea ce înseamnă mii și mii de 
ferestre, Deoarece beneficiarii — sfa
turile populare — nu s-au ocupat de 
jaluzele, fiecare locatar a rezolvat a- 
ceastă problemă cum l-a fosf mai la 
îndemînă. Unii au improvizat un soi de 
jaluzele, în alte locuri, razelor de soare 
le țin piept coli de hîrtie de toate 
culorile curcubeului : roșu, albăstrui, 
alb, gălbui, violet deschis... Astfel este 
sluțit aspectul gene-al al unor 
al unor apartamente.

Cine poartă vina ? Tn nici 
locatarii ! Cetățeanul mutat 
nouă dorește să-și amenajeze 
plăcut locuința.

blocuri,

un caz 
în casă 
cîf mai 

Ce poate face însă 
dacă ferestrele apartamentului n-au in
stalații pentru jaluzele? Singur nu și le 
poate face.

Să vorbim deci despre cei care le 
pof face și ar trebui să le facă. 
Proiecte de jaluzele există mai pe la

toafe sfaturile populare. Sfatul
popular al Capitalei sînt nu mai puțin 
de 11, iar peste puțină vreme numă
rul lor va spori I Ce folos, însă ? Ele 
zac prin sertare, neluafe în seamă de 
nimeni. La direcția generală construcții 
și montaj a S.P.C. există o mare va
rietate de păreri în legătură cu mate
rialele din care s-ar putea confecționa 
jaluzele : din metal sau din lemn, din- 
fr-un material special sau din pînză, 
ca și privitor la sistemul lor de funcțio
nare : cu rulouri sau cu famburi, cu 
arcuri sau fără. S-a făcut aici și un 
proiect de propuneri, care s-a împot
molit însă pe undeva.

Pentru viitor se prevede crearea 
unor unități profilate pentru produce
rea jaluzelelor. Dar cînd vor lua oare 
ființă ? Dacă „rezolvarea" problemei 
jaluzelelor va avea în continuare ace
lași ritm de melc, pînă se va ajunge 
la o soluție numărul apartamentelor 
gata construite (fără jaluzele) se va 
dubla. Iar noile ferestre vor avea fot 
aspectul de care aminteam. Cine alții 
decîf beneficiarii blocurilor de locuințe, 
sfaturile populare, au datoria să pună 
capăt acestei tărăgănări ?

Blocuri de locuințe se înalță nu de 
azi — de ieri, ci de ani de zile. în 
pofida faptului că s-a cerut în repetate 
rîndurî prin presă să se 
soluție pentru

setea de cunoștințe ideologice a ci
titorilor.

Collndînd prin librării, stînd de 
vorbă cu vânzătorii, afli că se bu
cură de o largă apreciere .în,rîndul 
publicului unele colecții lansate de
editurile noastre, ca „Scriitori români", 
„Clasicii literaturii universale", „Bi
blioteca pentru toți", „Oameni de 
seamă", „Biblioteca școlarului", 
„Cele mai frumoase poezii", „Lu
ceafărul". Cititorii, în special cei 
tineri, cumpără de asemenea cărți 
de călătorii, literatură științifică- 
fantastică și de aventuri, amin
tiri ale oamenilor de teatru. Sînt 
așteptate și cerute cu interes lucră
rile scriitorilor noștri contemporani, 
cărți care oglindesc problemele, 
căutările, viața avîntată a oame
nilor de azi. Este explicabil deci 
faptul că cititorii nu se grăbesc să 
cumpere cărțile insuficient ancorate 
în realitate, cele care nu se ridică 
la rin nivel artistic corespunzător, 

i reeditează cu prea 
multă ușurință lucrări care, apoi, nu 
se vînd.

O problemă importantă este cea a 
tirajelor atît la cartea beletristică 
cît și la aceea tehnico-științifică. La 
aceasta din urmă, tirajul trebuie cu 
atît mai judicios fixat, prin consul
tarea cu ajutorul librarilor a cercu
lui de specialiști interesați, cu cît 
cărțile din acest domeniu își pierd 
mai repede actualitatea, datorită 
înaintării neîntrerupte a științei. Sco- 
țînd „Bazele farmacologice ale te
rapeuticii" în 16 000 exemplare, Edi
tura Medicală a suprasolicitat cere
rea. Volumul e scump, masiv, vînza- 
rea lui continuă destul de încet. Mai 
apoi, aceeași editură, pățită o dată, 
a redus tirajele la multe alte lucrări. 
„Manualul de laborator“ a apărut 
în 1 200 de exemplare, pe cînd ce
rerea trecea de cîteva mii. La fel 
s-a întîhîplat cu „Cartea șefului 
contabil", scoasă de o altă editură 
într-un tiraj ce nu depășea 1 500 
exemplare. In țară avem mii de șef- 
conlabili care au căutat zadarnic, 
prin librării, această

Se poate afirma că 
me editurile noastre 
temeinic colectivele

vre- 
mai

Pentru gospodine
în Editura tehnică a apărut recent 

lucrarea intitulată „Salate". Ea cu
prinde 166 de rețete pentru prepa
rarea celor mai variate feluri de 
salate din legume, carne, pește, ouă, 
fructe etc., dîndu-se totodată și u- 
nele indicații privind prezentarea 
lor (prețul 4,15 lei).

în aceeași editură au mai apărut: 
„Carte de dulciuri” (prețul 6 lei) 
și „împletituri cu croșeta" (prețul 10 
lei),

găsească o 
rezolvarea problemei 

jaluzelelor, că proieefanții au făcut 
propuneri, iar cetățenii — sesizări, po
vestea jaluzelelor nu se mai apropie 
de sfîrșif,

Deși în aparență măruntă, problema 
jaluzelelor are o mare însemnătate de 
ordin estetic. Rezolvarea ei ar contribui 
nu numai la mărirea confortului locuin
țelor, ci și la înfrumusețarea și mai 
mult a cartierelor noi. lată de ce fo
rurile centrale de resort și comitetele 
executive ale sfaturilor populare au 
datoria de a o soluționa cîf mai grab
nic, ca pe o chestiune de bună gos
podărire a orașelor.

G. GRAURE

Unul din magazinele cu obiecte de 
uz casnic din Capitală. Găsești de 
toate : coșuri de nuiele, lăzi mata- 
lice pentru gunoi, cazane, găleți. Dar 
borcanele pentru murături, mult cău
tate de gospodine, unde sînt ?

Iată-le, în fotografie, desenate In
genios de fotoreporterul nostru ! De 
ce lipsesc din magazine borcanele ?

Au trecut cîteva zile de cînd 
manualele editate de Consiliul Su
perior al Agriculturii pentru cursu
rile agrozootehnice de masă cu du
rata de 3 ani au sosit la reședința 
raioanelor regiunii Crișana. Ținînd 
seama de faptul că în curînd în uni
tățile agricole socialiste vor începe 
cursurile agrozootehnice, am căutat 
să vedem dacă aceste manuale ajung 
repede la destinație, în mîinile fie
cărui cursant.

Primul popas l-am'făcut la con
siliul agricol regional. Aici, tova
rășul loan Deac, vicepreședinte al 
consiliului, ne-a informat că ma
nualele sînt în curs de difuzare. 
Am, trecut și pe la Uniunea regio
nală a cooperativelor de consum. 
Tovarășul Ion Pătcaș, șeful birou
lui difuzării cărții, ne-a relatat :

— Pot să spun că Uniunile coo
perativelor de conșuțn din raioane
le Oradea, Aleșd, Salonta, Harghi
ta, Criș și altele s-au achitat cu 
cinste de sarcina ce le revine expe
diind unităților agricole manualele 
necesare apropiatelor cursuri.

Care este însă realitatea ?
...Sintern la întreprinderea comer

cială interraională Oradea. Potrivit 
spuselor tov. Pătcaș ne așteptam ca 
aici să întîlnim o situație bună. Nu 
mică ne-ă fost deci mirarea, cînd la 
întrebarea pusă. tov. Alexandru Do- 
mokoș, merceolog principal al între
prinderii) ne-a răspuns : „cum să vă 
indic gospodăriile unde au fost tri
mise pînă acum manualele cînd ele 
stau încă în depozit ?”

Surprinderea noastră a fost și mai 
mare atunci cînd am aflat motivul a- 
eeștei întîrzieri. „Consiliul agricol 
raional Oradea nu ne-a trimis la 
timp repartiția manualelor pe uni

riile fruntașe Capitală
țiumeroși' „prieteni ai librăriei", 
meni de diverse specialități. Cu a- 
jütöiui lor colectivele librăriilor 
sînt tot timpul la curent cu ceea ce 
interesează masele largi de cititori. 

■ Vorbind despre vandabilitate, li
brarii mai pun și problema aspec
tului cărților. Cărțile din colecția 
„Cele mai frumoase poezii“, cu un 
format interesant, cu un aspect gra
fic plăcui, satisfac, de pildă, ochiul 
cititorului. Se pot cita multe exem
ple de reușite în tipărirea unor lu
crări. Foarte .importante 
tele și supracopertele.

Există însă și unele 
care țin de. organizarea 
difuzare și care pun obstacole ne
justificate îm drumul cărții spre citi
tor. Unele librării mai mici sau din 
cartiere mai îndepărtate sînt apro
vizionate tîrziu cu noutățile cele 
mai cerute. Se întîmplă uneori ca 
tocmai cărțile tehnice să nu ajungă 
sau să ajungă în număr paea mic 
la librăriile din cartierele industria
le ale orașului, unde și-ar avea un 
„vad“ asigurat. O altă anomalie : 
volumele colecției „Teatru de ama
tori" — cefute în deosebi de mem
brii formațiilor artistice din uzine și 
fabrici ■— se vînd de obicei numai 
la trei-patru librării din centru și 
nu pat fi găsite în librăriile din car
tiere. De ce oare Centrul de librării 
și difuzarea cărții nu ia măsuri efi
ciente pentru înlăturarea unor ase
menea lipsuri ?

Printre noile sisteme de vînzare a 
cărților folosite. îți ultima vreme so 
numără și „librăriile cu autoser
vire" ori „librăriile cu acces la 
raft". Aceste sisteme dau rezultate 
bune în multe locuri, cum ar fi la 
Librăria noastră nr. 4 din Bd. N. Băl- 
cescu, profilată pentru desfacerea 
cărții tehnice și științifice, Librăria 
noastră nr, 
ragiale".

carte.
în ultima 
consultă 
librăriilor în

privința tirajelor unor viitoare lu
crări. E un procedeu bun. Libră-

TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet 
al R. p. Reniîne : Coppellia — (orele 
11) ; Faust — (orele 19,30). Teatrul de 
Stat de Operetă : Rosemarie — (orele
10.30) ; Intllnire cu dragostea — (orele 
16). Filarmonica de Stat „George Enes- 
cu“ (Ateneul R. p. Romîne) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Crlstescu. “ ’ 
list : Igor Oistrah (U.R.S.S.) 
Teatrul Național ~~
Comedia) : Orfeu în infern — (orele 10): 
Febre ; ’ ' - - • - •
R. P. Romîne) : Siciliana 
(Sala -■■■ ■
(orele 10) ; Vicleniile lui Scapin' — (o- 
rele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : Pygmalion — (orele 10) ; 
Steaua polară — (orele 19.30). (Sala Stu
dio) : Băieții veseli — (orele 10,30) : Bu
cătăreasa — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgu- 
reanu 1) : Cum vă place — (orele 10 și 
orele 15) ; Tache, Ianlce șl Cadîr — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sa- 
hia nr. 76) : Fotbal — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala pentru 
tineret) : Pigulete plus cinci fete —
(orele 11) ; De n-ar fl iubirile — (orele 
20). (Sala pentru copii) : Doi la aritme
tică — (orele 10 și orele 18). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Băiat bun 
dar... cu lipsuri — (orele 10) ; Oameni 
și umbre — (orele 19,30). Teatrul evre
iesc de Stat : O seară de folclor muzical 
evreiesc — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Vorba 
revistei — (orele-20). (Sala Victoriei): 
Muzica, bat-o vina — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Orfeu) : Un băiețel, o pa
iață și o maimuță și Rochița cu figuri — 
(orele 11) : Mina cu 5 degete — (orele
20.30) . (Sala Academiei) : Harap Alb — 
(orele 11) ; Căluțul cocoșat — (orele 17). 
Ansamblul de patinaj artistic al R. Ș. Ce
hoslovace prezintă spectacolul „Reportaj 
pe gheață (Patinoarul artificial „23 Au
gust) — (orele 19,30). Circul de Stat : 
Punct turistic — Circul ! — (orele 16 și 
orele 20).

CINEMATOGRAFE : Celebrul 702 : Re
publica — Bd Magheru 2 (9,15 ; 11 ; 13 ; 
15; 17; 19,15; 21,15), 1 Mal - Bd. 1 Mai 322 
(10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Centrul înaintaș 
a murit în zori rulează la cinematogra
fele Magheru 
12 ; 15 ; 17 ; ' 
Martie. 6 (9 ; 
Doja — C_l. 
16,30; 18,45 ;
127 (10 ; 12 ; „ , . xo.ou ,
30 de ani rulează la cinematografele V. 
Alocsar hl -- Str. G-.-Jgo-cacn 24 (15 ; 17 ; 
19 ; 21), Tineretului — Cal. Victoriei 48

so'- 
(orele 11). 

„I. L._ Caragiale“ (Sala 
(orele 19,30). (Sala Palatului 

1 — (orele 20).
Studio) : Bolnavul închipuit —

— Bd. Magheru 29 (10 :
19 : 21), București — Bd. 6 

V» ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Gh. 
Cal. Griviței 00 (9.45 ; 12 ; 14,15 ;

21), Miorița — Cal. Moșilor
14 ; 15,15 ; 18,30 : 20,45). La

sînt coper-

deficiențe 
muncii de

50 ori Librăria „I. L. Ca

*
modestă dar plină de
librarilor dă roade tot

...Munca 
hărnicie a 
mai bogate. Ea poaie și trebuie să-și 
aducă o contribuție din ce în ce 
mai însemnată ,1a dosăvîrșirea uria
șului proces ce se desfășoară sub 
îndrumarea partidului și care poartă 
numele de revoluție culturală.

(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). Ban
diții din Orgosolo rulează la cinemato
grafele I. C. Frlmu — Bd. 6 Martie 16 
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), 8 Mar
tie — Str. Blizești 9—11. Secretul cifru- 
lui : Elena Pavel — Bd. 6 Martie 14 (10; 
12 ; 14). Sub ploaia atomică — cinema
scop : Elena Pavel — Bd. 6 Martie 14 
(16 ; 18,15 ; 20,30), înfrățirea între po
poare — Bd. Bucureștii Noi (12 ; 16 ;
18.15 ; 20,30), Floreasca — Str. I. S. Bach 
2 (12 ; 16 ; ÎS,15 ; 20,30), B. Delavrancea
— Bd. Libertății 70—72 (11 ; 16 ; 18 ; 20). 
Apartamentul : Lumina — Bd. 6 Martie 
12 (rulează în continuare de la orele
9.30 pînă la orele 14, după-amiază :
16.15 ; 18,45 ; 21). Vîrsta dragostei : Vic
toria— Bd. 6 Martie 7 (9.30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45). Omul cu două fețe : 
Central — Bd. 6 Martie 2 (10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 1G,3O : 18,45 ; 21). Program special
pentru copii : 13 Septembrie — Str.
Doamnei 9 (10 ; 11,30). O viață : 13 Sep
tembrie — Str. Doamnei 9 (13 : 15 ; 17 ; 
19 ; 21). Raidul vărgat : Timpuri Noi — 
Bd. 6 Martie 18 (rulează în continuare 
de la orele 17 pînă la orele 21). Filme 
documentare rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 15 la cinematogra
ful Timpuri Noi — Bd. 6 Martie 13. A- 
larftiă în munți : Maxim Gorki — 13 De
cembrie 5—7 (11 : 16 ; 18,15 ; 20,30). De
parte de patrie : Cultural — Cal. C-rivl- 
țel 196 (10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,15). Viatul
sudului : Alex. Ponov — Cal. Griviței 137 
(îl ; ț3 ; 15 ;. 17,05 ; 19,10 : 21,10). învierea
— ambele ■ serii : Grivlța — Piața Iile 
Pintilie 2 (10,3rt ; 16 ; 19,30). Alarmă pe 
insulă: C-tin David — s as. Cringași 42 
(15,30 ; 18. ; 20,30). Cartierul viselor : V. 
Roșită — Bd. 1 Mai 57 (10,15 ; 12,30 ; 1G :
18.15 ; 20,30). Palatul de cleștar : Unirea
— Bd. 1 Mai 143. (11 ; 1G ; 18 ; 20). Nouă 
zile dintr-un ah : Alex. Salua — Cal. 
Văcărești 21 (9,45 ;’ 12 ; 14,15 ; 19,30 ; 10,45; 
21), 23 August - Bd. Dimitrov 110 (12.30 ; 
16 ; 13,30 ; 21), Casa de la răscruce : Fla
căra — Cal. Dudești '22 (12 ; 16 ; 18,15 :
20.30) , Luceafărul — Cal. Rahovei 118 
(10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). Drumuri despăr
țite : Munca — Șos. Mihdl Bravu 221 
(12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 16 Februarie -, Bd. 
30 Decembrie 09 (16 ; J3 ; 20), Olga Ban- 
cic — Cal. 13 Septembrie 196 (16 ; 18,15 ;
20.30) . Șampanie și melodii : T. Vladimi- 
rascu — Cal; Dubești .97 (11 ; 15 ; 17 : 19 : 
20,45). Aventurile, țui JiucklcL'Srry Finn
— cinemascop : Popular — Str. Mătă- 
sarl 31 (10,30 ; 15 ; 17 ; 10 ; 21,10), G. Coș- 
buc — Piața G. Coșb.ic 1 (9,45 ; 12 ; 14 ;
16.15 ; 10,30 ; 20,45). Dc la Apenini la 
Anzl — cinemascop : Arta — Cal. Călă
rași 153 (11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Tintin și

tăți. La insistențele noastre tov. Ne-» 
g'ruțiu, președintele consiliului, ne-a 
răspuns : acum avem alte griji. E 
drept, pînă la urmă am primit o re
partiție. Nu însă pentru toate cele 
3 161 manuale destinate gospodării
lor colective din raion ci numai pen
tru 1 758 manuale. Și bineînțeles, că 
manualele continuă să stea în de
pozit.

întreprinderea comercială inte1’“ 
ională Oradea aprovizionează și . 
ionul Aleșd. Cu adresa nr. 12 375 din 
12 octombrie întreprinderea a cerut 
consiliului agricol raional Aleșd săi 
se expedieze repartiția manualelor 
pe unități. Au trecut de atunci zile 
clar consiliul agricol raional Aleșd 
nu „și-a găsit timp” să dea curs 
acestei adrese.

La fel a procedat și conducerea 
trustului regional -Gostat. „Avem 
vreme, spun conducătorii trustului. 
Cursurile agrozootehnice încep abia 
după 1 noiembrie".

Să mergem și la Salonta. Aici, po
trivit informațiilor primite la Uniu
nea regională a cooperativelor de 
consum, cea mai mare parte a ma
nualelor agrozootehnice au fost di
fuzate în unitățile agricole socialis-’ 
te. Dar socoteala de acasă (de là 
Oradea), nu se potrivește cu cea din„. 
Salonta. „într-adevăr, ne-au sosit 
toate cele 4 250 manuale destinate 
cursurilor agrozootehnice din gos
podăriile colective — ne spunea tov. 
Filip Buzilă, directorul întreprinderii 
comerciale raionale de pe lingă 
U.R.C.C. Salonta. Ele stau însă în 
depozit fiindcă consiliul agricol ra
ional nu a indicat încă destinația lor.

Tovarășii din conducerea consiliu
lui agricol raional Salonta spun că 
nu au trimis repartiția manualelor 
deoarece în gospodării nu s-a termi
nat înscrierea cursanților, deci nu 
pot ști cite manuale vor fi nece
sare -în fiecare gospodărie colectivă. 
Dar cînd se va termina această ac
țiune? Deschiderea cursurilor bate 
doar la ușă.

Faptele întîlnite pe teren demons
trează că situația prezentată la re
giune de tovarășii loan Deac și 
Ion Pătcaș nu corespunde realită
ții. Difuzarea manualelor se face 
greoi. Zilele trec unele după altele, 
începerea cursurilor se apropie și 
cărțile stau încă în depozite în loc 
să ajungă la cursanți. Toate acestea 
se datorează faptului că consiliile 
agricole din regiunea Crișana și 
uniunile raionale ale cooperativelor 
de consum nu acordă atenția ne
cesară problemei difuzării la timp 
a manualelor pentru cursurile agro
zootehnice, o socotesc ca o chestiu
ne de mai mică importanță. Acest 
lucru este cît se poate de dăună
tor.

Manualele destinate învățământu
lui agrozootehnic trebuie să ajungă 
în cel mai scurt timp în unitățile 
agricole socialiste. Organele regio
nale și raionale de partid sînt che
mate să se ocupe mai îndeaproape 
de această problemă, să controleze 
felul cum muncesc consiliile agri
cole pentru rezolvarea ei.

H. GROSU
Coresp. „Scînteii“

al
Mersul de iarnă 

autobuzelor I.R.KÄ,
Cu 

intră 
lor I.R.T.A., ediția de iarnă. în acest 
nou mers s-au adus o serie de îmbună
tățiri punîndu-se de acord orariile de 
plecare și sosire ale curselor de auto
buze cu orariile întreprinderilor și in
stituțiilor ce-și schimbă programul de lu
cru pe timpul iernii.

în stațiunile balneo-climaterice rămase 
deschise pe timpul iernii s-a asigurat 
legătura între gară și stațiune.

La întocmirea noului mers s-a ținut 
seama de propunerile sfaturilor popu
lare, ale întreprinderilor și instituțiilor 
precum și de sesizările oamenilor mun
cii.

Printre traseele nou deschise cu oca
zia orarului de iarnă sînt : Craiova— 
Strehaia—Baia de Aramă ; Brad -D-pă 
Piatră; Rm. Sărat— Bărăști; Satu Mare — 
Sărmășag ; Vaslui—Țibana și altele.

data de 28 octombrie a.c. ora 0, 
în vigoare nou) mers al autobuze-

misterul „Linei de aur" : Moșilor — Col. 
Moșilor 221 (11 ; 13,15 ; 16 ; 18,15 : 20,30). 
Lazarlilo de Tormes : Donca Simo — 
Str. Avrig 1 (11 : 16 ; 18,15 ; 20.30), Volga 
— Șos. Ilic Pintilie 61 (10 ; 12 ; 15,30 ;
18 ; 20,30). Drum de încercare : M. Emi- 
nescu — Str. M. Eminescu 127 (11,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), 30 Decembrie — Cal. ''''
Ferentari 86 (12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Două 
vieți — ambele serii : Iile Pintilie — 
Șos. Colentina 84 (10 ; 15,30 ; 19). Vals 
pentru un milion : 8 Mai — Str. Lizeanu
19 (10 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
MISIUNE PENTRU COPII ȘI TINERE
TUL ȘCOLAR. 10,30 — Rețeta gospodi
nei. 11,00 EMISIUNEA PENTRU SATE. 
In jurul orei 13,15 transmisie de la sta
dionul Republicii : întîlnirile de fotbal 
dintre echipele Progresul—U.T.A. și Vii
torul—Știința Timișoara. 13,00 — VA
RIETĂȚI — Transmisiune din Studioul 
de Concerte al Radiotèlevizlunll. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Partea a 
II-a a emisiunii de varietăți. 20,45 — Fil
mul documentar : GRADINA CELOR 
CINCI CONTINENTE“ — o producție a 
Studioului „Alex. Sahia“. 21,00 — Tele
magazin. în încheiere : Ultimele știri și 
rezultatele sportive.

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

vremea a fost în general frumoasă, cu 
cerul mai mult senin, exceptind sud- 
estul țării unde a fost variabil. Dimi
neața s-a produs ceață localii. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din secto
rul sudic. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 19 
grade la Lugoj și Bărădia Și 11 grade 
la Vremeni.

Ieri în București : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil, vîntul a suflat 
slab. Temperatura aerului la ora 14 a 
atins 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
30 și 31 octombrie : Vreme în general 

■ umedă, cu cer variabil, mai mult noros. 
Ploi locale vor cădea în toate regiunile 
țării, mai frecvente în vest. Vînt potri
vit clin nord. Temperatura minimă va 
fl cuprinsă ' ' - ■ - . ■
maximă intre 7 
ceață.

In București : 
la început, apoi 
ploi temporare, .. . . _ __ __ __ _
est. Temperatura in scădere ușoară. In 
cursul dimineții — ceață.

între 2 și 6 grade, iar 
și 17 grade. Dimineața
Vreme relativ frumoasă 
umedă cu cer noi os și 
Vînt potrivit din nord-
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Mă-ntrebl ce fel 
de om e ăsta ? 
Păi e un om sucit, 
tovarășe. Aeta-i 1
— dacă pot să-l 
caracterizez pe 
scurt. Cum îți spu
neam : de muncit
— muncește. Ține 
la greu. A lucrat 
într-un rînd la fier vechi și-acolo 
trebuie oameni unul și unul. Nu, nu 
e acela. îl confunzi. Acela înalt e 
Jurcoane, ajutorul prim-topitorului, 
omul doi cum se zice pe-aici. El e 
mai îndesat, mai spătos. Stai puțin 
eă se împrăștie fumul din rină, și-l 
vezi dumneata mal bine. Uite ace
la care scoate lăuturile, acela ne
gricios, înroșit la față, care s-a șters 
chiar acum pe frunte cu dosul mî- 
necii. Acela e. Nu știu cine mi-a 
spus de el că a venit în combinatul 
nostru — acuma-6 doi ani — de pe 
undeva de la țară, dintr-un sat de 
prin regiunea Cluj, din Mirăslău. 
Cunoști dumneata ? Acolo, cu sute 
de ani în urmă, i-a fost tăiat capul 
lui Mihai Viteazu. Asta scrie în ori
ce carte de istorie.

Pînă să se angajeze la furnalul 
nostru — mi-a spus nu știu care — 
cică ar mai fi lucrat la oțelăria unu, 
jos, în hală, apoi la depozitul me
canizat și încă într-un loc, dar am 
uitat unde... Destul că ne-am pome
nit cu el, într-o bună zi — 'Să tot fie 
de-atunci vreo zece luni — că vine 
pe platforma asta. Tocmai slobozi- 
sem o șarjă — și ne roagă, pe oco
lite, să-l lăsăm să pună mîna pe-o 
joardă. O ia, o cîntărește, o învîr- 
tește, întreabă cîți oameni lucrează 
la ea, cîte descărcări dăm într-un 
schimb, dacă e destulă lumină 
noaptea, dacă vara nu e prea cald, 
da, și cît ridicăm la plată. Cînd a 
auzit răspunsul la această ultimă 
întrebare, a făcut : „E... te... te...' și 
s-a interesat numaidecît dacă n-a
vem vreun loc liber în echipă. Atîta 
a stăruit pe lingă inginer să-l pri
mească la furnal, că vrea să-și 
facă un rost, să învețe o meserie 
„mai de bază' — spunea el — atât 
a tot umblat și s-a ținut de capul 
lui, așteptîndu-1 cînd pleca acasă, 
la prînz și seara, că bietul om n-a 
mai avut încotro. De fapt, a inter
venit pentru el și Jurcoane, care 
prinsese nu știu de ce drag de el, 
și cum îl vedea îl striga de departe 
„Ce faci, mă, nepotul lui Mihai Vi
teazu?“ Așa că Jurcoane-baci s-a 
dus la inginer și i-a spus că-1 ia pe 
garanția lui, fiindcă vede în el un 
om muncitor, dar care încă n-are 
suficient nivel politic. Și vorbele 
astea au fost de-ajuns, fiindcă ingi
nerul are mare încredere în ce zice 
Jurcoane, membru de partid, cel 
mai vechi muncitor la furnal, care 
ne-a pus prima dată joarda în 
mină cam la toți care lucrăm 
aici. Acu', dacă stau să mă gîndesc, 
după toate cîte s-au întâmplat în a- 
ceste luni, și mal ales după întîm- 
plarea de ieri după-amiază, par
că-mi vine “ ‘ _................
coane-baci, să spun, cu mintea mea 
de astăzi, că Ion ăsta nu-l chiar așa 
de sucit cum mi s-a părut la în
ceput...

Dar stai să-mi aprind o țigară, că 
e o poveste ceva mai lungă. Nu, nu 
mă reții de la treabă, fiindcă azi nu 
lucrez, sînt libei. Uite, să-ți dau 
exemplu. Să zicem că astăzi e 
trei ale lunii, la plată. Ce crezi 
facem după ce terminăm lucrul ? 
spălăm, ne schimbăm în haine 
oraș și mergem Ia „Metalul". Asta 
e un obicei de-al nostru. Avem și 
aprobarea nevestelor. In trei e ziua 
noastră. Șl nu-i nici un lucru rău în- 
tr-asta. Vorba aia : vinul nu-l făcut 
să-l beie cîinii. Totul e să știi unde, 
cît și cu cine petreci. Iar noi petre
cem civilizat.

Ion ăsta, de care-ți povestesc, fă
cea opinie separată. „Nu șl nu — 
lăsați-mă-n pace'. La a doua oca
zie reușim parcă să-l mai îmbunăm:

— Meig — zioe — cu ’ ~ 
știți că nu plătesc.

— De ce, mă, Ioane î 
careva.

— N-am do undo 1 — 
el scurt.

— Cum, frate — interveni altul. Al 
luat atîta la avans și atîta la plată. 
Nevastă-ta e și ea în producție. Co
pii n-aveți. Cum dracu’ n-ai de 
unde ?

— Uite 
anapoda, 
vă place, 
lut 1

— Bine, 
calm — dacă n-ai de unde, suport 
eu șl partea ta. N-am să sărăcesc 
din asta.

Așa se-mpacă el și merge cu noi, 
Crezi că a piotestat măcar de for
mă ? Aș, de unde.

La plata cealaltă, Ion al nostru 
vine singur, nu mal așteaptă invi
tație specială. Cînd era veselia mal 
mare, zic șl eu într-o doară, mal 
mult ca să văd cum o să reacțio
neze el :

— Fraților, știți că astăzi Ion face 
cinste, că e ziua lui î

Toți se opresc din vorbă șl din 
rîs, cu ochii pe el. Erau șl ei curioși 
să vadă ce face. Ion se schimbă la 
față. Mai întâi devine alb ca hîrtia, 
apoi se roșește pînă-n vîrful ure
chilor și cheamă pe ospătar foarte

Irinel (Foto : A. Cartojan)

haine noi de per
lon maro. Venise 
tot ca 
într-un 
ber — 
lucra.

Băieții, cum l-au 
văzut, care r 
de care :

— Să fie ăsta Ion al nostru ?
— Grozave haine 1 îți vin 

turnate.
— Și cînd udăm

— a scăpat unul o
— Ce să le ud, 

ploaia — zise Ion, 
nu-nțelege despre ce-i vorba.

•— Mă, Ioane, bagă de seamă — 
îi zise careva. Perlonul ăsta nu 
buie să vadă apă. E lucru bun, dar 
gingaș. La apă se destramă.

Dar vorba asta aruncată la 
tîmplare i-a intrat în cap și să vezi 
dumneata ce i s-a tras de-aici. In
tr-o duminică, la începutul lui au
gust — cînd se serbează ziua mi
nerului 
și-l invit să

— Eu nu 
excursie cu 
locul meu.

— Pe Ion ? Asta o să-mi facă 
numai pocinoage.

— Ia-I, finule, te rog eu — îmi 
spune Jurcoane-baci. Mai iese și el 
în Jume, mai vede oameni. Numai 
nu-l cicăli prea tare...

Ei, și ca un făcut, numai de cică
leli a trebuit să mă țin tot drumul. 
Dar spune și dumneata. Ce-ai face 
dacă ai avea de călătorit cu cine
va care sosește în gară în clipa 
plecării trenului, care nu vrea să 
stea în compartiment, ci pe platfor
ma vagonului, ca după 
primului tunel să vrea să 
că iar în vagon.

I-am dat pace ca să 
nervi degeaba și să 
dispoziția de dimineață. Era o zi 
senină de august, cu un vînt răco
ros, cu miros de flori de munte și 
de fîn. Ce mai, era o zi grozavă 
și-am petrecut de minune. Ion s-a. 
apucat să joace niște sîrbe și hore, 
că nu-l mai puteam opri. Nu-i vor
bă că între două jocuri a mai luat 
deoparte pe cîte un ortac din sub
teran și l-a descusut, după obice
iul lui, întrebîndu-1 cum muncește, 
cît ridică la plată, în ce casă lo
cuiește. Mai ales avea ce avea cu 
ăi bătrîni, cu părul cărunt, întrebîn- 
du-i ce pensie au, de cînd sînt pen
sionați, în ce case locuiesc — șl 
asta fără să se plictisească și nici 
ei să se supere...

La întoarcere, din cauza limbu- 
ției lui, era cît pe ce să pierdem 
camionul. Dar nici asta n-a fost su
părarea cea mai mare. Pe drum ne 
prinde o ploaie. Camionul nu era 
acoperit, și odată mă pomenesc cu 
sucitul ăla de Ion că-și scoate hai
na, o întoarce cu căptușeala pe dos, 
o împăturește și se-ncovrigă peste 
ea, ca s-o apere de udeală...

— Mă, nebunule — îi strig. Ai 
să răcești, pune haina pe tine.

— Nu se poate — îmi răspunde 
încăpățînat. Mi-o strică apa.

— Ala care-a spus asta a glu
mit. N-o să aibă nici pe dracu. Hai, 
pune-o . pe tine c-ai să răcești. Ce 
face mai mult, haina sau sănăta
tea ?

Cînd ne-am întors de Ia Ghelar, 
eu i-am povestit totul lui Jurcoane- 
baci, din fir în păr. El, ca de obi
cei :

— Bine faci că discuți cu el, dar 
ai răbdare.

— Răbdare-răbdare — spun eu
— dar pînă cînd ?

— Mă, finule — mă la nașul — 
tu știi cît timp îți trebuie să te 
lași de fumat ? Cîteva luni de 
și nici după asta nu se poate 
că te-ai dezobișnuit definitiv, 
cînd e vorba de un obicei pe 
l-ai avut toată viața, 
crezi că-ți trebuie să

Și-uite așa, în loc 
limpede ce și cum, 
îmi vorbește în parabole. Adică fii 
atent, finule, la ce fac eu șl nu mai 
pune atîtea întrebări. Acu, la drept 
vorbind, am băgat și eu de seamă 
că de la o vreme se întâmplă ceva 
între el doi. Erau mereu împreună, 
tăinuiau laolaltă, se sfătuiau. Din 
cîte mi-am dat seama, Ion își puse
se în gînd să învețe mînuirea ma
șinii electrice de astupat — „tunul 

_______ w___  ____ ______ electric’’, cum îl spunem noi — și 
—— încurcate-s pentru cine nu le pentru treaba asta apelase la aju- 

știe, finule. Cînd trebuie să umbli 
la furnal, te uiți întâi la aparatele 
alea, la diagramă, la manomètre —■ 
înainte de a lua o hotărîre, Doar 
n-ai vrea ca omul să fie mai sim
plu de întors decît un furnal.

Intr-o bună zi, apare Ion ăsta, de 
care-ți povestesc, îmbrăcat în niște

Povestire

să dau dreptate lui Jux-

un
în 
că 
Ne
de

voi. Dar să

— se miră

ne-o rstezd

că n-am — răspunde el 
cum li era obiceiul. Dacă 
bine, dacă nu — vă sa-

frerte Ioane, — spun eu

țeapăn : „Să vină o jumătate din 
ăsta negru...“. Și tace posomorit, cu 
ochii pironiți pe masă. Era supărat 
foc. Pe noi, atitudinea asta ne-a des
cumpănit. Din veseli cum eram, am 
tăcut stingheriți. Ni se tăiase tot 
cheful... Uite așa pățești cînd nu 
dibui ce-i în sufletul omului...

Discutam noi între noi despre 
Ion. Unul spunea :

— Cam slab- se prezintă nepotul 
lui Mihai Viteazu...

— Da' de muncit — muncește 1 — 
spunea altul.

— Bine, mă, dar e un căpățînos 
și jumătate...

— Eu cred — intervenea un al 
treilea — că s-a legat de furnalul 
nostru... Să vă uitați la el cînd cu
răță rinele...

— Ești așa de sigur ? — îl între
rupe altcareva. Și dacă pornește o- 
țelăria nouă, crezi că n-o să-ncerce 
să se transfere ?... 
re-ntotdeauna că-n 
curge lapte și 
miere... Am impre
sia c-a și început 
să-i dea

Poftim 
ge ceva 
Fiecare 
felul său 
dar dacă adunai 
la un loc toate pă
rerile, nu mai în
țelegeai nimic. 
Cum să te des
curci ? Mă mira 
că Jurcoane-baci, 
care garantase 
pentru el, nu zicea 
nimic.

— Cred că totul 
a început de la 
jumătatea aia, 
baciule, zic eu, ca 
să-1 atrag în vor
bă. Ion ăsta e-un 
om încuiat. Nu-n- 
țelege de glumă.

— Mă, băieți — 
vorbi în sfîrșlt 
bătrînul. Nu e vor
ba de-o glumă. 
Dacă nu era asta, 
era alta la mij
loc.. Adevărul e 
că nu știm ce e-n 
sufletul omului... 
Și dacă mai um
blăm mult pe bîj- 
bîite, mi-e teamă eă nu facem stri
căciuni prea mari... Uite ce cred eu
— zise, adresîndu-se de astă dată 
mai mult mie — dacă viei să dregi 
gluma aia, să faci bine să inviți 
duminica viitoare pe toată lumea.

în duminica aia a venit toată e- 
chipa. Ion, deși promisese c-o să 
fie punctual, a venit mult mai târ
ziu. Dar nu l-am mai întrebat nimic. 
Nevastă-mea l-a poftit la masă.

— Ia, măi Ioane, îl îndemn eu —• 
c-ai rămas în urmă.

— îmi place de tine — zice ca
reva, după ce Ion s-a așezat la 
masă — te respecți. Vii la urmă de 
tot ca boierii...

— Voi — zice el — vă respectați. 
Și se uită cu atenție prin casă. 
lAcu’, nu ca să-mi laud nevasta, dar 
la noi în apartament e totul frumos 
aranjat, strălucește — se vede mînă 
de gospodină.

— Faină casă, faină mobilă — 
îmi zice el numai mie. Ți-a 
ceva moștenire taică-tău ? Eu 
avut noroc, sînt băiat sărac, 
nu. mi-a lăsat nimic...

— Nici mie. Afară de două 
tari și-un nume de om cinstit. Tata 
a fost miner. Șl dacă ți-aș povesti 
cu de-amănuntul cum au trăit mi
nerii pe vremuri, n-ai mai pune ast
fel de întrebări...

Mă supărasem, dar îmi venea să 
șl rîd. Pentru prima dată mă cre
dea cineva — cu toată seriozitatea
— că moștenisem avere. Ce idee 1 
Asta numai în capul lui putea să 
coacă.

— Nu te supăra — continuă el, 
preocupat de-un gînd ce-1 muncea. 
Am vrut să știu cum de te-ai chiver
nisit așa...

— Simplu — zic eu. Tot ce vezi 
în casă e cadou de la nevastă-mea, 
din salariul ce-1 cîștig la furnal...

Poate m-ar fi descusut în fel și 
chip, după cum îi e obiceiul 
(Dulapul ăla de unde îl ai ? Cu cît 
l-ai plătit ? Ai strîns bani la C.E.C. ? 
etc. etc.) dacă nu intervenea în dis
cuție Jurcoane-baci, hotărît și to
tuși cu bunătate, cum numai ei 
să vorbească :

— Ia ascultă, Ioane. Hai să 
cutăm pe față. Tu pentru ce 
iești? Oare numai ca să strîngi 
nul la ciorap ca o cămătăreasă 
de-aia de pe vremuri ? Gîndește-te, 
ești tînăr. Unde n-am eu anii tăi sau 
măcar cu 10—15 ani mai puțin. Mai 
uită-te la ortacii tăi, și la alții din

Lui 1 
secția de

se pa- 
alături

orașul ăsta cum trăiesc... Astăzi 
muncitorul poate trăi ca un om. Să 
fii gospodar, econom, nu zic. Dar 
nu robiț banului. Ia-ți o haină, cum- 
pără-ți o carte, du-te la cinema, la 
teatru, pleacă-nitr-o excursie. Așa 
trăiește muncitorul azi...

— Eu, nea Jurcoane — răspunse 
Ion, după ce căzuse puțin pe gîn
duri — nu ca să adun bani mun
cesc, dar îmi trebuie bani fiindcă-mi 
ridic o casă la mine-n 
răslău.

Răspunsul lui provocă 
turor.

— Tu
Ce rost

— Ce
bind potolit, ca 
înțelepți. Eu am 
băiat din sat. Și-am avut ambiția 
să ridic o casă mai ceva decît a 
fostului notar.

— Măi, Ioane — intrai și eu în 
vorbă, fiindcă nu m-am putut stă-

aici și casa la 
are ?
știți voi,

sat, la Mi-

uimirea tu-

Mirăslău ?

răspunse Ion, vor- 
oamenii bătrîni și 
fost cel mai sărac

mine acu, 
moment 11- 
așa că nu

hainele astea ? 
vorbă.
că le-a udat 

făcîndu-se că

mă duc la Jurcoane-baci 
vină cu mine.
pot, pentru că plec în 
fata, dar ia-1 pe Ion în

tîrcoale. 
de ale- 

cu miez, 
avea în 
dreptate,

(Desen de N. POPESCU)

lăsat 
n-am
Tata

brațe

știe

dls- 
tră- 
ba-

trecerea 
se întoar-

nu-ml fac 
nu-mi stric

vezi cîte case constru
ia noi în oraș ? Dacă 
la furnal, o să-ți dea

pîni. Tu nu 
iește statul 
te stabilești 
și ție un apartament, așa ca al meu...

— Și la bătrînețe ?
— O să ieși la pensie, și-n cali

tate de pensionar o să ocupi mai 
departe locuința...

Ion stătea nemișcat. Se părea că 
un gînd ca ăsta nu-i mai trecuse 
prin cap. Sucit, curat sucit. Niște 
lucruri clare ca bună-ziua, pe care 
le pricepe un copil de școală, el 
părea că nu le pricepe.

— Nașule, zic eu a doua zi lui 
Jurcoane-baci. Ce are Ion ăsta de-i 
așa de greu de cap ?

— Nu e greu de cap — mi-a spus 
el — dar gîndește altfel, fiindcă el 
a dus o altă viață decît tine. Ție-ți 
vine ușor să Judeci lucrurile din 
uzină și din viață, că ești furnalist 
de 15 ani, fecior de miner. Dar el a 
umblat multă vreme singur din stă
pîn în stăpîn, a lucrat în pădure. 
Aici, la noi, a schimbat o secție 
după alta. Nici el nu știe încă pe 
ce lume trăiește.

— Și-atunci înseamnă să ne în
crucișăm mîlnile... ?

— Mă, finule, tu ești băiat bun 
dar cam aprins. Te pripești. Capul 
omului nu-i un vas gol să-l răstorni, 
apoi să-l umpli cu alte gînduri, cum 
vrei tu. Gîndurile se schimbă mai 
greu, trebuie răbdare. Și chiar dacă 
ai reușit să schimbi gîndurile, n-ai 
făcut totul. Trebuie să vină obiș
nuința. De aia se zice că obișnuința 
e a doua natură...

— Nașule dragă — îi spun — 
încurcate sînt toate astea.

cam cît 
te lepezi? 
să-mi spună 

Jurcoane-baci

forul Iul Jurcoane-baci.
— Foarte bine, Ioane — l-a zis 

baciul. Văd că ești pus pe fapte 
mari ca un adevărat nepot al lui

VASILE NICOROVICI
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In așteptarea vinatuluj
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Trucomo al V-lea 
este un motan Infe- 
lept. Printre nume- ® 
roasele merite care 
i-au asigurat celebri
tatea, spiritul de bun 
gospodar se află pe primul plan. Trucomo 
are o deviză : chiar dacă totul se transfor
mă, nimic nu trebuie să se piardă. In 
cămara lui 
acum vreo 
inventar în 
A trecut o 
a trecut un 
noua achiziție. Era sătul. Și slănina, 
orice slănină, s-a stricat. Dar chiar dacă 
slănina se transformă — își zicea gospo- 
dărosul motan — ea nu trebuie nicide
cum să se piardă.

Slănina stricată a fost pusă în capcană.
A venit un șoarece. A pus botul pe 

slănină și, pac I, capcana s-a închis.
Ceea ce lui Trucomo al V-lea i-a pro

dus o vie satisfacție. Prins cu slănina-n 
sac, șoarecele a lost tîrît la judecată.

— Să plătească costul a cinci tone de 
slănină prima. Plus cheltuielile de depla
sare ale lui Trucomo al V-lea de la cul
cușul său pînă la locul capcanei I Plus 
cheltuielile de judecată I Plus majorările 
pentru întîrziere I Plus toate amenzile și 
taxele legale...

Trucomo al V-lea jubila. Ba chiar tră
gea nădejdea că, vînzînd pielea șoarece
lui, să-și poată cumpăra, în locul celor 
cinci tone de slănină stricată, cel puțin 
șase tone de slănină proaspătă, abia ie
șită din saramură.

„.Șoarecele se foia în capcană iar 
como al V-lea pîndea la portiță,- 
pregătit să-i ia pielea.

■k
Această fabulă, deocamdată fără

Trucomo al V-lea a intrat 
doi ani, cu toate formele de 
regulă, o bucată de slănină, 
săptămînă, a trecut o lună, 
an. Trucomo nu s-a atins de 

ca

rală, 
citori 
drept scenariu pentru un moment vesel 
al brigăzii lor de agitație. Personajul 
Trucomo al V-lea — explicau ei — le-a 
fost sugerat de modul în care tovarășul 
Nicolae V. Nicolae, șeful șantierului de 
la Blaj al Trustului de Construcții și Mon
taje nr. 5 din Brașov (Tr. C.M. 5), a în-

mi-au povestit-o cîțiva tineri mun- 
din Brașov. Voiau s-o folosească

Foileton

Tru- 
gata

mo-
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Nu sînt Președinte, 
nu am nici flotă, nici reactoare... 
De-aș avea, m-aș gïndi serios mai-nainte 
de-a le porunci să plutească, să zboare, 
să-și bage nasul unde nu le fierbe oala ! 
N-am decît niște biete cuvinte, 
corăbioare albăstrii, ca sineala, 
navigînd liniștit pe hîrtie, 
în seara aceasta de toamnă tîrzie.
Sînt oaspetele unui om oarecare, 
de pe valea celebră 
a petrolului romînesc ;
sub tălpile mele, zvîcnesc, 
ca-ntr-o noapte de febră, 
artere și vine gigantice ; 
dealurile cu sonde-nstelate, 
par mari transatlantice, 
pe care nimic nu le poate abate 
de la itinerar...
Alături, un pui de bondar 
își murmură lecția la Geografie 
(„Străzile și clădirile principale 
din orașul Moreni“) 
iar eu și cu taică-său 
stăm la taclale, 
ca doi consăteni, 
despre treburi la ordinea zilei... 
Spune sondorul, amestecînd 
vocea Iui gravă 
cu zumzetul delicat al copilei :

— Dacă, în slavă, 
o iau razna, din cînd în cînd, 
anumite vehicule
de pe linia Lună sau Marte, 
asta — se mai înghite : 
și racheta și globul 
gonesc mai departe, 
în ciuda întîmplării nefericite... 
Cînd, însă, încep să lucreze-n doi peri 
principalele baterii 
de sub principalele pălării 
ale uneia din principalele puteri, 
cînd baba-moarte ridică laba, 
și-n loc să-și vadă de țintirim, 
vrea să ne-nvețe cum să trăim, — 
se schimbă treaba !
Cam așa glăsuia gazda mea, 
un om oarecare, dintr-o vale vitează, 
unde și-au făcut mendrele altcîndva 
cei ce azi decretează 
că morții or să învie, 
că soarele va răsări de la apus, 
că vom circula cu picioarele-n sus, 
că eroul muncii va redeveni argat, 
și Cuba lui Fidel, — colonie, 
lucruri de care-ar zîmbi amuzat 
și-un pui de bondar, 
ce-și murmur-alături, fără habar, 
lecțiile pe mîine la Geografie.„

greufa- 
o can- 
de Tr.

biefele

țeles să... dar o să vedeți mai jos. In ro
lul de neinvidiat al șoarecelui s-a po
menit a fi, fără voia lui, Combinatul chi
mic Tîrnăveni. Slănina — tot in 
te de cinci tone — este de fapt 
fitate de grinzi metalice uitate 
C.M. 5 în curtea combinatului.

Multă vreme au zăcut părăsite
grinzi, fără să se intereseze nimeni de 
ele. Au intrat în pămînf.

Intr-o zi, tineretul de Ta combinat, 
vrînd să colecteze fier vechi, a desco
perit îngropate sub cernoziom aceste 
stranii rămășițe oxidate ale epocii de 
fier. Și le-au predat, după cum era și 
cazul, la întreprinderea de colectare a 
metalelor (I.C.M.).

Doi ani tăcuse Trucomo al V-lea. 
Exact pînă în ziua cînd a auzit că fierul 
părăsit nu se mai află în curte. După care 
a pornit un proces... Să plătească Tir- 
năvenii 20 000 de lei (cît valora fierul

Umblu prin grădini cerești, 
Grădini pămîntene,
De cristal vălurat, de oțel, 
înflorite prin sate — 
Sînt mult mai mîndru 
Decît Semiramida
Cu vechile ei grădini suspendate.

Cerul I-am pus noi 
De oglinzi și ploi,
Vîntul bate,
Nu răzbate, 
Trec furtuni 
Dar Irizate.

In colecția „Biblioteca 
pentru tofiw

în colecția „Biblioteca pentru toți 
a Editurii pentru literatură, vor 
apare în luna noiembrie lucrările : 
„Nicoară Potcoavă” de M. Sadovea- 
nu, „Mantaua — Povestiri din Pe
tersburg” de N. Gogol, „Povestiri 
din Roma — Noi povestiri din 
Roma” de A. Moravia, „Naivul” de 
Voltaire.

în tinerețea Iul, cînd 
k X nu-l mîncase încă ru-

kR gina). Să se adauge
'ra cheltuielile de de-
” TA pfasare ale delegați-

lor trustului făcute cu 
prilejul acestui conflict. Să se adauge 
cheltuieli de judecată, plus toate taxele 
și amenzile legale.

Capcana funcționase prompt...
Dar Arbitrajul de stat, care a judecat 

litigiul, a socotit că belicosul Trucomo al 
V-lea n-are nici un pic de dreptate și că 
nu face altceva decît să încurce lucrurile. 
Reprezentanții Arbitrajului, sosiți la fafa 
locului, 'au stabilit că dacă tinerii de la 
Combinatul chimic Tîrnăveni n-ar fi co
lectat fierul vechi, predarea la I.C.M. a 
celor cinci tone de grinzi metalice ar fi 
trebuit s-o facă Trucomo în persoană sau, 
mai exact, Trustul de construcții brașo
vean. Concluzia ? Banii cuveniți pentru 
predarea fierului vechi (I 425 lei și nici
decum 20 000 lei cit pretindea Trucomo) 
să fie vărsați proprietarului adevărat 
(care fusese cu neputință de găsit în 
momentul colectării, adică Trustului).

Carevasăzică, în ceasul al 12-lea, Tru
como pozează in mare gospodar. A uitai 
de propriile sale utilaje, nu s-a gindit 
nici măcar să le predea la fier vechi, dar 
în schimb a sărit foarte bătăios să facă 
proces de pomană și să-i pună pe alții 
pe drumuri.

★
Se spune că, în momentul de față, Tru

como al V-lea își răsucește mustățile cu
prins de indignare. Să nu poată el, coș
cogeamite motan, să scoată prețul slă- 
ninei stricate pe spinarea șoarecelui...

Ce oameni I...
PETRE DINESCU I

Apăsam pe butoane
Și zilnic cresc, se rotunjesc 
Minusculi sori roșii.
Cu liliputane întregi galaxii 
Astfel încărcăm camioane, 
Ca într-un joc de copil, 
Cu preapămînteștile roșii.

Cerul l-am pus noi 
De oglinzi și ploi,
Vîntul bate, 
Nu răzbate, 
Trec furtuni 
Dar irizate.

Acestei frânturi de univers 
I-am ajuns grădinarul, 
Creator și stăpîn pe lumini. 
Ca mîine pun mina pe fulgere 
în fructe topindu-le jarul, 
în livezile mele mecanice, 
în necercetatele mele grădini.

O scenă din filmul japonez „Sub ploaia atomică“, în care sînt i 
urmările tragice pe care le-a avut asupra vasului pescăresc „Fukuryu 
una din exploziile nucleare efectuate de Statele Unite în ocean; 
cific. Filmul a fost realizat de regizorul Kaneto Shlndo (autorul filmului „In

Presa franceză despre turnarea 
filmului „Codin"

PARIS (Prin telefon) 
Gazetarii francezi care 
au fost recent în Romî- 
nia unde au asistat la 
turnarea unor scene 
din filmul „Codin" (co
producție franco-ro- 
mînă după romanul cu 
același titlu al lui Pa
nait Istrati), au început 
să-și publice impresiile, 
împărtășind 
amănunte 
interesante, 
Ziarul „Combat" publică 
pe 5 coloane un amplu 
reportaj al trimisului 
său special la București, 
Henri Chapier, întoc
mai ca și „Libération" 
care, sub iscălitura zia
ristei Jacqueline Fabre, 
prezintă cititorilor săi 
această producție creată

cititorilor 
numeroase, 

pitorești-

Henri Col-în regia lui
pi, realizator bine cu
noscut. Henri Chapier 
arată că fragmentele de 
film proiectate grupului 
de ziariști francezi in
vitați la București pen
tru a-i cunoaște pe rea
lizatorii filmului, „îl 
fac să creadă că „Co
din'' nu-i va decepționa 
nici pe francezi, nici 
pe romîni". Jacqueline 
Fabre se referă mai ales 
la condițiile bune care 
au stat la dispoziția ci
neaștilor și la ideea de 
a se face un film în cu
lori, ținînd seama de 
faptul că peisajul brăi- 
lean și decorurile se 
pretează de minune la 
aceasta. Ziarista notează 
că acest film a fost rea-

Uzat cu participarea 
unor artiști romîni re- 
numiți, care n-au pre
getat să facă o depla
sare de mai multe ore 
cu trenul pentru a da 
replici de numai cîteva 
cuvinte. Ca și Chapier, 
ea insistă asupra faptu
lui că Henri Colpi este 
secondat de operatorul 
Adolphe Charlet „con
siderat și azi de Orson 
Welles ca cel mai bun 
operator din lume", lu
cru ce nu poate decît 
să contribuie la nivelul 
artistic ridicat al acestei 
coproducții ale cărei in
terioare au fost filmate 
la Buftea, în „studioul 
ultra-modern“.

T. V.



Pag. 4 S C î N T E I A

Dezvoltarea pe care o cunoaște 
cibernetica în Uniunea Sovietică se 
caracterizează prin îmbinarea ar
monioasă a cercetărilor teoretice de 
înalt nivel cu aplicațiile directe 
producție și în alte domenii de 
tivitate. Succesele obținute sînt 
dul organizării unui larg front 
cercetare, cu participarea a mii 
specialiști — matematicieni, 1 
cieni, chimișfi, biologi, fiziologi, me
dici, eneigeticiem, economiști etc. 
întreaga activitate în acest domeniu 
important al științei și tehnicii mo
derne se desfășoară în mod planifi
cat, ea fiind coordonată de Consi
liul științific pentru cibernetică 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Cibernetica este știința care 
diază procesele de comandă, 
prin comandă înțelegem organiza
rea în sisteme dinamice complexe 
a unor acțiuni îndreptate spre un 
scop. Asemenea procese pot ii în- 
tîlnite pretutindeni — în organisme
le vii, în automatele create de om 
și cdriar în societate. S-a constatat, 
relativ recent, că aceleași legi uni- 
taré guvernează aceste procese, 
indiferent unde se desfășoară ele : 
în sistemul nervos, în mașinile elec
tronice de calcul, în dispozitivele de 
comandă ale automatelor. In na
tură procesele ds acest gen sînt 
mereu legate de manifestările vieții. 
Crearea unor sisteme artificiale de 
comandă, a automatelor care pot 
executa acțiuni îndreptate spre un 
anumit scop fără participarea unor 
ființe vii, constituie deci o remarca
bilă realizare a geniului uman.

Automatica furnizează ciberneticii 
mijloacele tehnice, îndeosebi mași
nile electronice de calcul capabile 
să efectueze operații logice, să a- 
cumuleze și să înmagazineze, să 
analizeze și să furnizeze la cerere 
informațiile cele mai diferite. Noile 
tipuri de mașini sovietice speciali
zate pot executa astăzi sute de mii 
de operații matematice pe secundă, 
depășind cu mult capacitatea de 
acțiune a omului.

în Programul P.C.U.S. se sublinia
ză însemnătatea deosebită a extin- 

ciberneticii, mașinilor electro
de calcul și dispozitivelor de 
ndă nu numai în producția in- 
ttlă, în construcții și transpor- 
i și în diferite domenii ale 
intelectuale : cercetări știin- 
i proiectare inginerească, 
ire și contabilitate, condu- 
nor activități.
aoretică a ciberneticii este 
ca. Cu ajutorul unor ra- 
ei — statistica matematică, 
obabilităților și a informa- 
ica matematică etc, — 
sirea metodelor analogiei 

Tării, cibernetica dezvăluie 
ale fenomenelor naturii, ale 
lor de producție. Mari cen- 
aalcul, înzestrate cu mașini 

re dintre cele mai moderne, 
mult lucrările savanților 

în domeniul ciberneticii, 
tarea ciberneticii dă tezul- 

•emnate în toate științele cu 
e puncte de contact. Folo- 
raraturii moderne în cerce- 
ructurii intime și a funcțiilor 

i vii, prelucrarea matematică 
•"rțiilor obținute, utilizarea 

r de funcționare a organe- 
d'anismelor contribuie dese- 

„xtinderea aplicațiilor în teh-

în 
ac- 
ro- 
de 

i de 
fizi-

al

stu- 
iar

mode, 
lor și 
ori la 
nică. Tocmai de această problemă 
se ocupă bioionica, adică ciberne
tica biologică. Mașinile automate 
create pînă astăzi imită activitatea 
cîtorva sute de celule ale 
lui. 
de 
lor 
de

Acest organ are însă 
celule, iar structura și 
nu sînt încă pe deplin 
biologi. Dar nu numai

creieru- 
miliarde 
funcțiile 
lămurite 
descifra-

re-a mecanismului unor procese vi
tale, ci și studierea comportării o- 
mului, analiza bazelor fiziologice și 
psihologice ale acestei comportări ■ 
pot determina noi idei și principii 
de construire a unor automate com
plexe. Pe de altă parte, studierea 
mecanismelor realizate servește 
drept model biologilor, contribuie la 
formularea unor ipoteze noi cu pri
vire la funcționarea creierului, a 
sistemului nervos.

Pornind de la aceste cercetări, ci
bernetica tehnică și, îndeosebi, prin
cipala ei ramură — comanda auto
mată 
însemnată. Sistemele de 
automată își găsesc aplicații 
mai diferite domenii ale teh
nicii — metalurgie, chimie, 
construcția de mașini, ener
getică, explorarea și ex
ploatarea subsolului etc. 
Aceste sisteme au pătruns 
pînă și în Cosmos; fără ele 
lansarea sputnicilor și a 
navelor cosmice ar fi fost 
imposibilă. Construirea și 
funcționarea lor, neîntrecu
te prin {nalta lor precizie 
constituie o epocală reali
zare a științei și tehnicii 
sovietice.

In tehnică, cibernetica 
imprimă celor mai diferite 
mașini capacitatea de a 
reacționa singure la im
pulsurile mediului exterior, 
răspunzînd prin comenzi 
și acțiuni corespunzătoare, 
asigurînd proceselor de 
producție un regim optim. 
Mașinile electronice de 
calcul, acționînd ca adevă
rate „creiere electronice“, 
urmăresc prin intermediul 
unor aparate care joacă 
rolul unor organe de simț 
desfășurarea procesului de 
producție. Ele 'prelucrează 
informațiile primite de la 
aparate, dînd comenzile 
necesare. Aceste comenzi, 
executate de automate, im
pun procesului de produc
ție să se desfășoare în 
condiții optime, 
putea realiza așa 
numai cu mare 
și nicidecum cu 
precizie. Recent, la Combi
natul de produse sodice 
din Slaviansk, datele tehni
ce furnizate de aparatele de 
măsură au fost transmise 
automat mașinilor electronice ale 
unui centru de calcul situat la cî
teva sute de kilometri. Mașinile e- 
lectron'ice au prelucrat rapid infor
mațiile primite, au stabilit varianta 
optimă de funcționare a instalațiilor 
și au transmis comenzile corespun
zătoare, care au fost executate au
tomat și întocmai de instalațiile 
combinatului. Complexul „Sirius’', 
realizat de specialiștii sovietici, au
tomatizează optimal mari agregate 
energetice. Dispozitivele lui mă
soară parametrii instalațiilor — 
presiunea și temperatura aburului, 
turația turbinei etc, „creierul elec
tronic" calculează modificările ce 
trebuie aduse acestor parametri și 
dă instalațiilor comenzile respec
tive.

cunosc astăzi o dezvoltare 
comandă 

în cele

Omul ar 
ceva 

întîrziere 
aceeași

Ji

Proî. umv. EDMOND NICOLAU

Avem de-aface, deci, în aceste 
cazuri, cu instalații care în per
manență se autoreglează, se adap
tează condițiilor de lucru. Nu 
este greu să înțelegem că la între
prinderi cu producție de masă, 
losirea unor asemenea sisteme 
reglaj optimal oferă importante 
vantaje economice, investițiile
gate de instalarea calculatoarelor 
electronice amortizîndu-se foarte 
repede. în U.R.S.S. s-a și trecut la 
producția în serie a unor instalații 
de reglaj optimal.

fo- 
de 
a- 

le-

Dispozitivul cibernetic mobil, care se conformează unor 
comenzi prin viu grai, a fost realizat la Institutul de elec
tronică, automatică și telemecanică din R. S. S. Gruzină. 
După același principiu ar putea lucra în viitor laminoarele, 
tractoarele și alte mașini.

Economia socialistă oferă calcu
latoarelor electronice și metodelor 
matematice un larg cîmp de aplicare, 
deși procesele economice sînt foarte 
complexe. Economistul poate interve
ni chiar și în cursul desfășurării pro
ceselor, nu abia după ce ele au avut 
loc. Cercetătorii sovietici studiază și 
rezolvă o serie de probleme privi
toare la elaborarea și îndeplinirea 
unor planuri economice optimale. 
Automatizarea lucrărilor în acest 
domeniu este cu atît mai necesară 
cu cît în toate domeniile de produc
ție crește cu repeziciune volumul 
informațiilor ce urmează a fi pre
lucrate. Nu de mult, cu ajutorul Cen
trului de calcul din Kiev a fost alcă
tuit un plan optim de transportare a 
sfeclei de zahăr de la centrele de 
colectare la un număr de fabrici de

zahăr. Față de planul inițial alcă
tuit de specialiști în planificare, 
s-au economisit 40 de milioane 
tone-kilometri și s-au eliberat 12 000 
vagoane de marfă. în prezent, re
latează academicianul A. Berg, pre
ședintele Consiliului științific pentru 
cibernetică al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., se elaborează un sistem 
unitar de strîngere a informațiilor și 
de conexiune între uzine, consilii 
economice, organizații de planifi
care, finanțare, aprovizionare etc. 
în vederea organizării unei plani
ficări continue și realizării sarci
nilor de plan.

Automatizarea își croiește drum în 
lucrările tehnice de proiectare și cons

trucție. Cu ajutorul mașini
lor electronice de caicul, 
inginerii sovietici au sta
bilit în numai cîteva ore 
varianta cea mai bună a 
unui proiect de linie ferată 
pe teren muntos, avînd o 
iungime de cîteva sute de 
kilometri. Cu mijloacele o- 
bișnuite, calculul ar fi du
rat nu mai puțin de 50 de 
ani 1 S-a realizat, de ase
menea, automatizarea com
plexă a lucrărilor de pro
iectare și fabricare a unor 
piese și 
vapoare, 
rețelelor 
energiei 
naturale,

Un alt 
cum cibernetica 
în muncile intelectuale este 
efectuarea automată de 
traduceri dinir-o limbă în 
alta. De altfel, primul bre
vet din lume privind o ma
șină de traducere a fost 
obținut în 1933 la Moscova, 
de cercetătorul sovietic 
P. P. Smirnov-Troianski. Stu
diile consacrate traduceri
lor automate au contribuit 
la dezvoltarea cercetărilor 
în legătură cu structura 
limbii, la crearea de sche
me matematice ale ei. 
baza principiilor 
savanții sovietici 
descifra sorierile 
poare de mult 
— de pildă, vechile ma
nuscrise Maya. Aceste ma
nuscrise reprezentaseră se
cole de-a rîndul 
de nedeslegat 

: populație Maya 
conquistadorii 
cotropirea Americii

subansamble de 
de proiectare a 
pentru transportul 
electrice, gazelor 
apei etc.
aspect al modului 

intervine

Pe 
stabilite, 
au putut 
unor po- 
dlspărute

o enigmă 
deoarece 

fusese ni- 
spanioli 

de

(Urmare din pag. III-a)

Mihai Viteazu. Chiar mîine am să 
vorbesc cu inginerul să-ți dea pe 
mînă o echipă, să conduci și tu o 
descărcare...

— Stai, că n-am spus asta — făcu 
Ion speriat.

— Păi cum ? îl luă la rost bătrî- 
nul. Cel care conduce mașina tre
buie să știe să organizeze echipa, 
să dea dispoziții celorlalți... Ori ți-e 
teamă că ai să te faci de rîs ?...

— Asta-i cam așa — recunoscu 
Ion.

— Ei vezi, aici am vrut să te a- 
duc, nepoate. La carte, la învățătu
ră. Asta îți luminează mintea și-ți 
dă putere să nu te faci de ocară...

Și uite-așa, cine ar fi crezut că 
’ v ambiția ăia, ca să-i dovedeas- 

lui Pavel că poate să învețe și 
'serie si să vină de hac „tunu- 

•țc'’, o să se apuce Ion să 
ișuri și cărți, să active- 

sindicală ca responsa- 
rea piesei. Nu știu dacă 
azi dumneata, dar uita- 
de 

îtă, 
hic, 

.1 în
stru cu coșcogeamite vo- 
mînă.

faci, frate — îi spun — pre- 
cumva o conferință ?

msă, mă ia de

casa lui de la Mi
cind mă duc la ca- 
cu cine dau nas în 
ușa bibliotecii ? Era

sus, ca un
r :

■ Tu știi ce-i aia un proces fi- 
.co-chimic ? Chiar cu

mi s-a adresat. Eu, ca să văd unde 
bate, îi răspund :

— Mă, Ioane, m-ai încuiat. Habar 
n-am ce-i aia...

— Atunci să faci bine să te abo
nezi la o revistă tehnică și-ai să 
afli multe lucruri folositoare pe care 
nu le-ai știut. Ce, crezi că munca 
la furnale e jucărie ? Aici se petrec 
o mulțime de procese fizico-chimi- 
ce. Nici într-un an nu le înveți.

Mie nu-mi venea să cred urechi 
lor. La drept vorbind, socoteam că 
Ion venise la furnal așa, ca să se 
afle în treabă, să stea cîteva lunȚ 
să strîngă ceva bani și pe urmă 
să-și vadă de-ale lui. Acu’ vedeam 
că e lucru serios...

Mi-am făcut drum, chiar în ziua 
aceea, la Jurcoane-baci și i-am 
spus:

— Ești bun de felicitat, nașule. 
Văd că elevul dumitale s-a dat po 
brazdă. A devenit un 
convins decît mine.

— Și ce te face să
— Păi, m-a întrebat 

cabinetul tehnic dacă 
yn proces fizico-chimic.,

vorbele astea

furnr’ist riri

crezi asta ? 
adineauri là 
știu ce-i aia

— Și altceva ?
— Ce altceva ? Nu-i de-ajuns asta 

pentru el ?
— Iar te pripești, finule. A spus 

și el o vorbă poate mai înțeleaptă 
decît altele, dar tot o vorbă. Pînă 
să devină un furnalist adevărat — 
mai este. Mult — puțin, nu știu, dar 
mai este.

— Dumneata — scuză-mă că-ți 
vorbesc așa — nu faci altceva de
cît să aștepți, 
nume ?

— Poate că 
calm. In orice 
vada, înțelegi, dova3a că 
schimbat obișnuința, vechiul său fel 
de a gîndi. Vezi tu, finule, eu am pus 
pînă acum la zeci de inși joarda 
în mînă și- știu cît cîntărește, cît 
poate duce fiecare. Ca să ții joar
da la un furnal ca al nostru, trebuie • 
să ai nu numai o mînă tare, o ini
mă tare, dar și o minte iimpede 
care să înțeleagă pentru cine și cu 
ce scop se face munca asta a noas
tră... Parcă am mai vorbit odată des
pre asta, finule...

Mă-ntorceam într-o seară de la o 
ședință. Cînd să dau în bulevardul 
cel nou, mă întîlnesc cu Ion.

— Cred că ai aflat și tu că în cu- 
rînd pornește noua oțelărie — îmi 
spune. Și se zice că acolo se capă
tă plată

— Am 
transferi

— Nu 
furnale, văd 
Pavel nu mă 
tupat. Alții 
Dar pînă cînd? Tu ce mă sfătuiești ?

Eu începusem să fierb de necaz.
— Dacă te hotărăști la transfer, 

dragă Ioane, n-ai să faci decît să 
dovedești următoarele lucruri : în- 
tîi, că n-ai minte nici de doi bani, 
deoarece numai un om fără minle 
schimbă o meserie în care s-a cali
ficat, ca să ia totul de la început, 
ca un terchea-berchea. Al doilea, că 
n-ai conștiință tot nici de doi bani, 
fiindcă vrei să părăsești secția în- 
tr-un moment cînd e nevoie de oa
meni. Și-n al treilea rînd, că ești un 
om de nimic fiindcă Jurcoane-baci 
și-a pus obrazul pentru tine ca ă fi! 
primit la furnal...

— Ei bine, află că sînt un om de 
nimic. Eu am și obținut transferul.

— Atunci'n-am ce discuta cu tine! 
i-am strigat și-am pornit cu grabă 
înainte. L-am simțit că fuge după 
mine și mă apucă do mînecâ

— De ce nu vrei să mă asculți, 
frate. Eu n-am nici o vină, au sîn’ 
vinovat’ Nu știu cum să-fi spun . E 
un glas in mine care mă 
de rău. Multă vreme nu 1-

Dar măcar știi ce a-

știu — răspunse el 
caz nu vorbe, ci do- 

și-a

bună...
înțeles. Te trage ața să te 
acolo.
știu nici eu ce să fac. La 

că sînt ținut deoparte, 
lasă la mașina de as- 
mă-ndeamnă să-nvăț.

spun .
sfătuiește 

l-am auzit.

Mi-a fost rușine de voi, am crezut 
că am scăpat de el. Și numai că 
zilele trecute zic și eu : „hai să văd 
ce mai e pe la oțelăria nouă". Și 
numai odată aud glasul ăla : „hai, 
Ionele, e un fleac, iei o hîrtie și o 
semnezi. Ei au nevoie de oameni". 
Și-uite așa, gîndurile astea mă duc- 
în situația că mă prezint la inginer 
și fac transferul...

— înseamnă că de mîine ne sa
lutăm...

— Nu. Tocmai asta e. Am văzut 
c-am făcut o prostie. Acum am altă 
minte și alt obraz. Te rog să-mi faci, 
un serviciu : du-te mîine la inginer 
și spune-i că m-am răzgîndit... 
fiindcă mi-e rușine să mă duc eu...

îi era rușine sau teamă că iarăși 
se va jăzgîndi, să-ți spun drept, nu 
știu... Vedeam bine însă că mă-nșe- 
lasem asupra lui, și cînd tocmai mă 
pregăteam să mă duc la Jurcoane- 
baci, să-i spun totul din fir a păr, 
are loc întîmplarea aceea de ieri 
după-amiază, care răstoarnă iarăși 
totul, îneît nu știu ce să mai cred...

Pe la cinci, ne-am pomenit cu o 
situație destul de încurcată. Se fă
ceau pregătiri pentru punerea în 
funcție a unui nou furnal, construit 
chiar alături, și o parte din echipă, 
împreună cu Pavel, plecaseră acolo. 
Ei au întîrziat mai mult decît cre
deam — ce vrei, e un agregat nou 
și nu poți calcula totul precis — și 
maistrul nostru veni îngrijorat și ne 
spuse că nu mai poate ține șarja. 
Trebuia să-i dăm drumul neapărat.

Și tocmai în clipa asta ne pome
nim cu Ion pe platforma de lucru. 
Era îmbrăcat în haina lui de per
lon maro, care rămăsese tot nouă, 
datorită grijii care i-o purta. Dum
nealui era liber și venise așa, în 
treacăt, să vadă ce facem. Maistrul, 
cînd îl vede, îl ia la rost :

— Ce-i cu tine, Ioane, nu lucri ?
— Nu, că am liber.-
— Ai putea să pui mîna că-1 

mare... nu vezi ?
— Cu plăcere 

în hainele astea 
perlon.

Cînd a zis el 
Maistrul l-a lăsat într-ale lui. Nu era • 
timp de tocmeală. Eram o mînă de 
oameni și șarja era foarte grea.

Cînd să închidem furnalul cu ma
șina de astupat, Jurcoane — care 
conducea echipa — îl vede pe Ion 
și-i spune :

— Măi, Ioane, n-ai închide tu 
pustia asta de furnal ? Că Pavel 
nu-i aicea...

— Mă lași intr-adevăr? strigă el 
fericit. De teamă că scapă ocazia, 
se lepc-de la pupitrul de comandă, 
pune mina pe manete șl începe

— zice Ion — 
nu pot, că sînt

zor

ceva, așa rămîne.

întreaga 
micită de 
odată cu 
Sud.

La Institutul de automatică și te
lemecanică, condus de academicia
nul V. A. Trapeznikov, se lucrează 
la realizarea unor mașini capabile 
să „învețe”, deci să efectueze ac
țiuni care nu au fost induse inițial 
în programul lor de lucru. Repe- 
tînd frecvent diferite situații, aceste 
mașini stabilesc singure comporta
rea lor în cazul respectiv. Se lu
crează, de asemenea, la crearea de 
mașini care reacționează la anumi
te imagini și chiar la comenzi scrise 
și sonore, la vocea omului. La In
stitutul de electronică, automatică și 
telemecanică al Academiei de Ști
ințe a R.S.S. Gruzia a și fost con-

să manevreze hardughia aia de fier. 
Dar la prima încercare nu prinde. 
Ion se fîstîci. Apăru și inginerul.

— Cum naiba ai ajuns aici ? Ce 
faci 7

— Eu l-am pus — interveni Jur
coane-baci calm, ca omul ce nu-și 
pierde niciodată capul.

— Cum adică ? Ne jucăm î Treci 
în locul lui, Jurcoane !

Dar ți-ai pus mintea cu Ion. Nici 
de data asta nu se dădu bătut. 
Pune mîna pe o rangă scurtă, ee 
repede drept către sloiurile de 
zgură și le izbește, le sfîrtecă, le 
zdrobește, fără să-i pese că-1 învă
luie fumul și că sar pe el stropi de 
fontă topită. Se-ntoarce apoi într-un 
suflet la masa de comandă, dă dru
mul la mașină, o sucește, o mane
vrează, pînă cînd o potrivește drept 
în gura cuptorului. Și-o acoperă cu 
pămînt umed... Am răsuflat ușurați. 
Totul e-a terminat cu bine. Dar 
cînd ne-am uitat mai bine la Ion, 
am înlemnit... Costumul lui, frumosul 
lui costum maro din perlon, era 
afumat, mînjit, ciuruit de arsuri, 
parcă venise cu el dintr-o luptă...

— Bravo Ioane — zise maistrul, 
strîngîndu-i mîna. Bine ai lucrat. 
Numai că ai stricat bunătatea de 
haină...

— Dă-o-ncolo, răspunse Ion, sigur 
de sine, ștergîndu-se cu dosul mî- 
necii pe frunte, după obiceiul lui. 
Și ce dacă s-a ars ? îmi fac alta 
nouă...

. ...I-auzl ce spune! Nu-mi venea să 
cred urechilor. Adică, mă rog, cum 
vine aeta : vii dumneata tocmai de 
la Ghelar într-un camion deschis, 
pe ploaie, în cămașă, că puteai să 
răcești pe toată viața, numai să nu 
boțești bunătatea de haină, și acum 
— poftim 1 -— o faci praf în trei mi
nute și nici nu-ți paeă. Greu să le 
potrivești pe toate cap la 
și să iasă ceva cu 
deasupra, unde mai pui că după 
toate astea,' ieri după-amiază, cînd 
se terminase șarja, vine Jurcoane- 
baci la el și-i zice : „Mă, Ioane, îmi 
place cum ai lucrat. Abia acu poți 
zice că ești cu adevărat nepotul lui 
Mihai Viteazu..." Și-i zice asta nu 
oricum, ci pe un ton — nu găsesc 
cuvinte eă ți-1 descriu — pe un ton 
mai deosebit, ca și cum i-ar fi spus: 
„Mă, Ioane, te-am decorat cu Ordi
nul Muncii", sau : „Mă, Ioane, te fac 
general" — înțelegeți, ceva deose
bit era.

Dacă e așa — îmi zic — atunci 
n-are nici un rost să-i mai povestesc 
lui Jurcoane-baci chestia aia 
transferul, fiindcă va spune iar 
mă grăbesc, că n-am răbdare...

Eu, de fapt, de asta am trecut 
la furnal, deși sînt liber... Șl de 
ceas stau și mă tot frămînt : Să-i 
spun, sau să nu-i spun ? A devenit 
Ion un furnalist adevărat ? Asta e 
problema. Dumneata ce părere ai ?.

cap
miez... Și pe

struit un dispozitiv cibernetic mobil 
care se conformează unor comenzi 
prin viu grai. Imitarea tuturor 
acestor procese de către mașini con
stituie o problemă importantă a ci
berneticii, în măsura în care se ur
mărește apropierea funcțiilor mași
nii de funcțiile creierului omenesc.

Astăzi au loc multe discuții în ju
rul problemei : este posibil să fie 
create mașini în stare să „gîndeas- 
că" ? în legătură cu aceasta unii 
oameni de știință — bizuindu-se pe 
faptul că conștiința a apărut pe Pă
mînt ca rezultat al evoluției vieții, 
al dezvoltării formei organice 
mișcare a materiei 
că nu ar fi posibilă apariția 
ei și pe alte căi, pe baza for
mei fizice de mișcare a 
bunăoară, prin dezvoltarea mașini
lor cibernetice. Alții, dimpotrivă, 
susțin că biologia, reușind să sin
tetizeze substanțe organice artifi
ciale, înaintează treptat, prin imi
tarea evoluției naturale pe cale 
biochimică, spre crearea artificială 
a organismului viu.

Cibernetica se pregătește să in
tervină cu prioritate în sectoarele 
muncii complexe, în care viteza pro
ceselor depășește limitele obișnuite. 
Niciodată însă cibernetica nu va pu
tea înlocui pe om, aricit de perfecte 
ar fi mașinile electronica create de 
el. Cibernetica, înarmîndu-1 pe om 
cu mijloace tehnice complexe, unele 
extrem de rapide și precise, poate 
doar să-i ușureze munca, să o facă 
mai productivă, să înlesnească uti
lizarea posibilităților existente cu 
mai mult efect. Este vorba deci de 
o redistribuire a funcțiilor între om 
și mașină, mașinile electronice de- 
pinzînd, în ultimă instanță, în în
tregime de om. în lumea capitalistă 
mai pot fi întîlniie însă concepții ca 
cele exprimate în „Wall Street Jour
nal“ : „Scopul automatizării între
prinderilor constă în a-i elimina cu 
totul pe muncitori".

Astăzi este încă dificil să se poa
tă prevedea toate rezultatele apli
cării ciberneticii în diferitele dome
nii de activitate. Un lucru este însă 
cert și anume că în societatea so
cialistă, în care noile realizări ale 
științei și tehnicii îmbogățesc con
tinuu tezaurul valorilor materiale și 
spirituale, omului i se deschid per
spective strălucite. De aceea savan- 
ții și specialiștii sovietici nu-și 
cruță eforturile pentru a pune în 
slujba construcției comunismului, a 
omului, noile cuceriri ale științei și 
tehnicii.
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lui Nicolae Grigorescu 
de la Cîmpina

Turiștii porniți să 
cunoască frumoasa 
Vale a Prahovei po
posesc adesea la 
Cimpina, orașul care 
marchează hotarul 
dintre cimpin 
munte.

Către Nord, 
zontul este închis de 
înălțimile semețe ale 
Bucegilor, aici, in 
jurul Cimpinei, pei
sajul s-a inveșmîn- 
tat acum în bogăția 
de culori a toamnei. 
La fiecare serpenti
nă a șoselei, gîn- 
dul ne duce fără 
să vrem la pinzele 
marelui maestru al 
picturii noastre, Ni
colae Grigorescu, 
care a reușit să ne 
înfățișeze acest pei
saj cu o sensibilita
te și cu o arfă deo
sebită.

Asocierea este fi
rească. „Meșterul 
Nicu“ a fost și el 
ineîntat de aceste locuri și, după ce a 
lucrat un timp la Posada și apoi la 
Cîmpina, și-a făcut aici o casă, în care a 
trăit și a lucrat în ultimii ani ai viefii sale.

Distrusă în timpul primului război 
mondial, casa a fost reconstruită in anii 
regimului nostru și transformată 
zeu, constituind astăzi 
sânt obiectiv turistic. Ea 
prima serpentină pe care o 
— venind de la București 
frece peste linia ferată ce 
lega. Este o casă de lemn, în stilul ro- 
mînesc al locuințelor de munte, cu aco
periș de șindrilă și prispă. In curte, 
sfrățuiește bustul de bronz al pictorului, 
lucrat de I. Vlad.

In interior sînt expuse lucrări, obiecte 
de uz personal și documente, cu ajutorul 
cărora vizitatorii pot pătrunde în intimi
tatea creației lui Grigorescu. Pe pereții

în mu- 
intere- 

află la 
șoseaua

un
se

face
— după ce 
duce la Le-

de seîndură ai atelierului sînt expuse ta
blouri din toate perioadele de creajie. 
Nu lipsesc ciobănașii și carele cu boi, 
peisaje din Franja și scene din războiul 
de independentă. Ghiocel, bouleanul a- 
dăpostit în grajdul de lingă casă și 
,,poza" zilnic 2—3 ore, este și el 
zent. Pe șevalet, neterminată, se 
penultima sa lucrare : „La izvor“.

Reproducerile de documente, cu 
forul cărora se frece în revistă întreaga 
viață a marelui nostru pictor, expuse în 
încăperile de la etaj, o serie de obiecte 
care i-au aparfinuf lui Grigorescu, de 
exemplu, plosca ce l-a însoțit în războiul 
de la 1877 și un exemplar din „Romînia 
Pitorească“, cu o dedicație a lui Ai. 
Vlahufă, — ajută vizitatorilor să-și com
pleteze cunoștințele despre acest mare 
artist.

care

aju-

V. GRIGORIU

și in mai multe 
programate >n-

In Palatul Sporturilor din Moscova a 
avut loc festivitatea de închidere a cam
pionatelor mondiale de volei. Echipele 
clasate pe primele locuri au primit me
dalii, diplome și diferite premii oferite 
de ziarele și organizațiile sportive din 
Moscova. în afara medaliilor de bronz, 
ciștigate de echipa masculină, sportivi
lor romîni li s-au atribuit și alte dis
tincții. Jucătorul Fieraru a primit pre
miul „Spartak” pentru cel mai bun ju
cător din apărare, iar echipa 
un premiu special pentru cele 
jocuri făcute in compania 
fruntașe.

Iată ce au declarat pentru 
ziarului nostru : Paul Libaud (președin
tele Federației internaționale de volei). 
„Campionatele desfășurate în cadrul 
ideal al Palatului Sporturilor de la Luj- 
niki au avut o organizare perfectă. în
trecerile au fost dîrze,. spectaculoase, 
dînd cîștig de cauză celor mai bune e- 
chipe, a Japoniei Ia feminin și echipei 
masculine a Uniunii Sovietice. Din punct 
de vedere tehnic se poate spune că re
centele campionate au marcat un incon
testabil progres în evoluția voleiului”.

Ghivl Ahvledianl (antrenorul echipei 
masculine a U.R.S.S.). „Echipa sovietică 
a cîștigat pentru că și-a respectat cu 
strictețe, in toate întîlnirile susținute, 
tactica de joc. Echipa masculină a 
R. P. Romîne este foarte puternică,

feminină 
mai bune 
echipelor

cititorii

care ar fi putut obțme un loc mai bun. 
Din păcate jocul echipei se bazează prea 
mult pe aportul ridicătorilor Drăgan și 
Fieraru, iar atunci cînd aceștia nu 
„merg”, echipa dă un randament scă
zut.”

Filadelfio Catanzaro (arbitru interna
țional — Italia). „Spre deosebire de tur
neul final feminin, în care echipele Ja
poniei și a Uniunii Sovietice au fost e- 
vident superioare 
turneul masculin a fost mai echilibrat. 
Echipele Uniunii Sovietice, R. S. Ceho
slovace, R. P. Romîne, R. P. Bulgaria, 
Japoniei, R. P. Polone au valori foarte 
apropiate. A cîștigat echipa Uniunii So
vietice, cea mai constantă dintre ele. e- 
c'hipa cu jocul cel mai complet.”

Aurel Dobincă (secretar general al Fe
derației romîne de volei). „Echipa femi
nină a R. P. Romîne a ocupat la aceste 
campionate un loc favorabil. Echipa 
masculină a 
git în unele 
II în urma 
partidele cu 
Japonia. Trebuie să subliniez că întrece
rile de la Moscova au fost excepțional 
organizate, ele s-au 
într-o atmosferă de 
prieteni. Sovieticii, 
feminină a Japoniei 
noastre pentru titlurile

celorlalte formații,

țării noastre ne-a dezamă- 
partide. Ea a pierdut locul 
înfrîngerilor nescontate în 
echipele R. P. Bulgaria și

desfășurat tot timpul 
cordialitate. Ca între 
la băieți, și echipa 

merită felicitările 
cucerite.”

Astăzi, in Capitală 
orașe din țară, sînt 
tîlnirile celei de-a 10-a etape a cam
pionatului cat. A la fotbal. Pe sta
dionul Ciulești, de la ora 11, Rapid 
va juca cu Știința Cluj. După amia
ză, stadionul Republicii 
jocurile : Progresul—U.T. 
13,15) și Viitorul—.Știința 
(ora 15). Stațiile noastre 
vor transmite de la ora 
a doua a meciului Viitorul—Știința 
Timișoara. Transmisia se va face pe 
programul I.

în tară au loc jocurile : Crișana 
Oradea—Dinamo București ; C.S.M.S. 
Iași—Dinamo Bacău ; Minerul Lu- 
peni—Steaua.

va găzdui 
Arad (ora 
Timișoara 
de radio

16 repriza

In cîteva rinduri
Turneul internațional de șah, desfă

șurat timp de două săptămini in orașul 
Tolbuhin, s-a terminat cu un frumos 
succes pentru șahistul romin B. Soos. 
El a ocupat împreună cu danezul Peter
sen locul 1—2, cu 8 puncte.

Clasamentul final : 1—2 Soos (R.P.R.), 
Petersen (Danemarca) 8 puncte ; 3. Pe
rez (Cuba) 6,5 puncte ; 4—7 Bausa (U- 
ruguay), Estrada (Uruguay), Balozikliev 
și Kaikmadozov (R.P. Bulgaria) cîte 6 
puncte. ; 8—9 Piskov și Karastoicev (R. 
P. Bulgaria) cîte 5,5 puncte etc.

★
Astăzi la Budapesta echipa selecțio

nată de fotbal a R. P. Ungare întîlnește 
reprezentativa Austriei. înaintea acestui 
meci, fotbaliștii austrieci au jucat la Tel 
Aviv cu echipa Izraelului, obținînd un 
rezultat de egalitate : 1M. POPESCU
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SOLIDARI CU LROICUl POPOR CORAN
Mitingul de

„Toată lumea știe că poporul 
Cuban, devenit stăpîn pe soarta sa, 
promovează neabătut o politică de 
pace. Voinfa. sa de a-și construi o 
viată fericită nu poate fi sugruma
tă“ — a declarat muncitoarea Ioana 
Lazăr la mitingul care a avut loc 
eîmt'âtă la întreprinderea textilă 
»,Lucia" din Capitală.

Exprimînd simțămintele de soli
daritate ale poporului nostru față 
de eroicul popor cuban, vorbitoarea 
a spus : „Noi, muncitorii întreprin
derii textile „Dacia", sprijinim din 
toată inima declarația guvernului 
nostru, care exprimă gîndurile și 
sentimentele poporului romîn și ne 
angajăm să muncim cu însuflețire, 
astfel ca fiecare succes în produc
ție să contribuie la întărirea patriei 
noastre, a lagărului socialist“.

La Combinatul 
chimic Borzești

PACÄU 27 (coresp. Agerpres). — 
Peste 2 000 de muncitori, laboranti. 
operatori chimiști, funcționari de la 
Combinatul chimic Borzești au par: 
ticipat sîmbătă la un miting în care 
au înfierat acțiunile S.U.A. împo
triva Cubei, care primejduiesc pacea 
lumii.

Guvernul S.U.A. — a spus Victor 
Harighian, director al Combinatului 
chimic Borzești, încalcă în mod bru
tal obligațiile pe care le are oricare 
țară membră a O.N.U., care inter
zice ferm membrilor săi de a 
recurge în relațiile lor internaționale 
la folosirea forței sau la amenința
rea cu forța.

De ce oare S.U.A. pot înconjura 
Uniunea Sovietică cu baze militare, 
cu rampe de lansare a rachetelor 
amplasate în Turcia, Italia, Anglia, 
iar Cuba — un stat mic, liber și 
pașnic — nu poate avea dreptul 
să-și organizeze apărarea frontiere
lor sale așa cum crede de cuviință? 

>— a spus în cuvîntul său tînărul 
operator chimist Mircea Iaru. A mai 
luat cuvîntul inginera Alexandrina 
Bursuc.

„Sînt profund emoționat de spiri
tul de solidaritate pe care îl ma
nifestă față de noi, fii ai Cubei 
libere, poporul romîn — a spus tînă
rul cuban Gabriel Figueredo, care 
se află în combinatul chimic pentru 
perfecționarea calificării sale. Sîn
tem ferm convinși că avînd alături 
de noi țările puternicului lagăr so
cialist, pe toți oamenii iubitori de 
pace din lume, cauza noastră sfîntă 
y a triumfa“.

Inaugurarea Universității timișorene
Sîmbătă, în sala Operei de Stat 

Hin Timișoara, a avut loc ședința 
festivă de inaugurare a Universită
ții timișorene.

Prof. dr. Ioan Curea, rectorul u- 
niversității, a dat citire Hotărîrii 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine prin care Institutul pedagogic 
din Timișoara se transformă în uni
versitate. Vorbitorul a trecut apoi 
în revistă dezvoltarèa centrului u- 
niverSitar Timișoara în anii puterii 
populare, subliniind grija deosebită 
acordată de partid și guvern creă
rii și lărgirii continue a bazei teh- 
nico-materiale a învățămîntului su
perior în această parte a țării, îm
bunătățirii permanente a condițiilor 
de trai și de învățătură ale cadrelor 
didactice și studenților.

A luat apoi cuvîntul acad. Ilie 
Murgulescu, ministrul învățămîntu
lui, care a arătat însemnătatea deo
sebită a înființării Universității ti
mișorene. parte integrantă a uriașei 
opere de dezvoltare a învățămîntu
lui superior în țara noastră.

Tov. Petre Blajovici, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional Ba
nat al P.M.R., a exprimat bucuria și 

iridria pe care o împărtășesc toți 
oamenii muncii din regiune cu pri

Deputății și propunerile 
gospodărești ale cetățenilor

(Urmare din pag. I-a)

Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov, 
Iași etc.

Sînt și cazuri cînd unii depu- 
tați nu se străduiesc îndeajuns 
pentru ca o propunere făcută 
de cetățeni să prindă viață. Așa s-a 
întîmplat cu deputata Cornelia Bor
za care, la adunarea pentru dare de 
seamă din circumscripția electora
lă regională 83 Reteag, raionul Dej, 
a fost criticată de alegători că nu 
sa interesat cum se cuvine de a- 
plicarea propunerii cetățenilor de a 
se electrifies. comuna. Ea și-a luat 
angajamentul să contribuie la în
dreptarea în cel mai scurt , timp a 
situației, reușind să obțină, cu spri
jinul comitetului executiv al sfatu
lui popular regional, materialele 
necesare. Faptul că pe alocuri nu 
se iau măsuri pentru traducerea în 
viață a propunerilor realizabile ve
nite din partea alegătorilor deno
tă lipsa de preocupare a sfatului 
popular, a comitetului său execu
tiv, a deputatului respectiv față de 
cerințele maselor, arată că nu s-a 
ținut o strînsă legătură cu cetățe
nii. obținînd și ajutorul lor.

Organele și organizațiile de partid

la întreprinderea textilă-„Dacia“
în cuvîntul său, lăcătușul Gheor

ghe Șerb a spus : „Poporul cuban 
nu poate fi înfrînt pentru că de 
partea’ lui este dreptatea, pentru 
că toate popoarele iubitoare de 
pace sprijină lupta lui dreaptă. As
tăzi, forța țărilor socialiste este o 
chezășie sigură a mențineri) păcii. 
Toate popoarele lumii trebuie ca 
prin eforturi unite să oprească la 
timp pe agresori și să bareze ca
lea războiului“.

La miting a luat, de asemenea, 
cuvîntul Salvador Vasquez, munci
tor cuban, care urmează școala teh
nică de maiștri în țara noastră. El 
a exprimat voința fermă care animă 
poporul cuban liber de a-și apăra 
libertatea și independența, bizuin- 
du-se pe sprijinul popoarelor lagă

La uzinele de tractoare din Brașov
La mitingul muncitorilor, tehni

cienilor și inginerilor de la Uzinele 
de tractoare din Brașov a luat cu
vîntul turnătorul Gh. Hanganu. 
Condamnăm hotărît — a spus el — 
acțiunile S.U.A. împotriva Cubei. 
Ele constituie nu numai încălcări 
ale drepturilor popoarelor la pace, 
la libertate și la independență na
țională dar și provocări care pot să 
împingă omenirea într-un război 
general. Poporul nostru este deplin 
solidar cu eroicul popor cuban.

„Manifestîndu-și solidaritatea față 
de Cuba eroică—a spus maistrul Ion

Cuvîntul cadr 
și al studen 

(Urmare din pag. I-a)

de glasul rațiunii. Sînt pe deplin 
convins că nobila cauză a poporului 
cuban va triumfa, că omenirea se 
va bucura de pace. Chezășia aces
tui lucru o constituie forța lagăru
lui socialist, a oamenilor iubitori 
de pace de pretutindeni”.

Cuvinte pline de sentimente de 

TELEGRAMĂ
Consiliul Central al Sindicatelor din Republica Populară Romînă a 

trimis o telegramă Centralei sindicale a oamenilor muncii din Cuba 
revoluționară.

în telegramă se spune, printre altele : „Am aflat cu profundă indig
nare despre acțiunile guvernului S.U.A. îndreptate împotriva eroicului 
popor cuban. Sindicatele, toți oamenii muncii din Republica Populară 
Romînă, sprijinind Declarația guvernului Republicii Populare Romîne 
privind acțiunile S.U.A. împotriva Cubei, își exprimă protestul energic 
față de aceste acțiuni și se solidarizează pe deplin cu lupta sindicatelor 
și întregului popor cuban pentru apărarea libertății și independenței 
patriei sale". (Agerpres)

lejul inaugurării celei de-a 4-a uni
versități a țării.

Prof. E. Angelescu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, 
din partea Universității din Bucu
rești, acad. C. Daicoviciu, rectorul 
Institutului „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj, prof. Ion Creangă, rectorul U- 
niversității „Al. I. Cuza” din Iași, 
conf. univ. Iulian Drăcea, rectorul 
Institutului agronomic din Timișoa
ra, și strungarul Trifu Heghieș, de 
la Uzinele „Tehnometal“ Timișoara, 
au transmis corpului profesoral și 
studenților noii universități, calde 
felicitări și urări de mari succese 
în munca lor.

In încheiere, într-o atmosferă pli
nă de entuziasm, prof. univ. Gons- 
tantin Popa, prorectorul Universită
ții din Timișoara, a dat citire unei 
scrisori de mulțumire adresată Co
mitetului Centra] al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne — tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

★
Seara, în cinstea invitațllor la șe

dința de inaugurare a Universității 
din Timișoara, Teatrul romîn de 
Stat din localitate a prezentat un 
spectacol festiv.

(Agerpres)

au datoria de a urmări îndeaproape 
cum funcționează diferitele verigi în 
activitatea sfaturilor populare, cum 
asigură comitetele executive înde
plinirea obligațiilor pe care le au 
în ce privește munca cu deputății, 
cu cetățenii. De asemenea, este ne
cesar ca ele să se ocupe de activi
tatea deputaților, să-i îndrume pe 
aceștia să-și țină cu regularitate 
dările de seamă, la un nivel cores
punzător, să le acorde ajutorul ne
cesar ca întâlnirile cu cetățenii să 
fie cît mai rodnice.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare trebuie să aibă permanent 
în centrul atenției rezolvarea opera
tivă, cu toată răspunderea, a sesi
zărilor și propunerilor făcute de oa
menii muncii în adunările pentru 
dările de seamă, ca și cu oricare alt 
prilej, să. informeze permanent pe 
deputați despre stadiul rezolvării a- 
cestora.

Numai astfel se va asigura exerci
tarea unui control de către masele 
de alegători asupra activității sfa
turilor populare, a deputaților, că
rora le-au încredințat mandatul să-i 
reprezinte în organele puterii de 
stat, iar propunerile judicioase ale 
cetățenilor vor prinde viață. 

rului socialist, al tuturor popoarelor 
iubitoare de pace.

Vorbind despre grupul de tineri 
din Cuba care se califică în în
treprinderea „Dacia", înconjurat 
de dragostea întregului colectiv, 
muncitoarea Alexandra Popescu a 
spus : „Și nouă ne este scumpă li
bertatea și de aceea ne manifestăm 
solidaritatea deplină cu eroicul po
por cuban. Cu toții sîntem alături 
de lupta lui dreaptă".

La sfîrșitul mitingului, a fost a- 
doptată o moțiune în care colecti
vul acestei întreprinderi adresează 
o caldă chemare în favoarea co
existenței pașnice și exprimă soli
daritatea frățească a oamenilor 
muncii din țara noastră cu Cuba 
eroică,' în lupta ei dreaptă pentru 
o viață liberă. (Agerpres)

Vizitiu — popoarele cer ca guver
nul S.U.A. să pună capăt blocadei 
militare, să accepte propunerile cu
prinse în declarația guvernului so
vietic și mesajul lui Nikita Hruș- 
ciov de a rezolva. litigiile pe calea 
tratativelor dintre cele două țări, 
în interesul menținerii păcii în în
treaga lume".

A mai luat cuvîntul inginerul 
Mihai Dumitru.

Participantă la miting au adoptat 
o moțiune prin care își exprimă de
plina solidaritate cu cauza Cubei 
libere.

elor didactice 
ți 1 or clujeni
caldă prietenie și solidaritate cu 
poporul cuban au rostit și Pavel 
Platona, student în anul V la Fa
cultatea de științe juridice, Virgil 
Cîmpeanu, decanul Facultății de 
științe juridice, prof. univ. Marton 
Gyula de la universitatea „Babeș- 
Bolyai", prof. univ. Vasile Velican 
de la Institutul agronomic „Dr. P. 
Groza", studenții Bujor Dîrșoreanu 
și Virgil Șandru.

Simpozion despre rolul 
acusticii în tehnica nouă
Simpozionul „Rolul acusticii _ în 

tehnica nouă”, organizat de Comisia 
de acustică a Academiei R. P. Ro
mîne în zilele de 25 și 26 octombrie, 
a relevat utilizarea acusticii în do
menii tot mai variate ale tehnicii.

Comunicările prezentate au tratat 
îndeosebi problema aplicării ultra
sunetelor (vibrații acustice cu frec
vențe mai mari decît cele percepti
bile de urechea omenească) ca mij
loc pentru controlul structurii unor 
materiale industriale. Alte comuni
cări au fost consacrate cercetărilor 
și realizărilor în domeniul asigu
rării unei bune audiții în sălile de 
adunări și de spectacole și în spe
cial problemelor de Stereofonie.

De asemenea au fost prezentate 
metode de combatere a zgomotelor 
provocate de instalațiile din clădiri, 
metode de insonorizare a unor ate
liere, birouri, cantine etc., precum 
și de reducere a influentei zgomote
lor și a vibrațiilor mecanice asupra 
organismului omului, îndeosebi în 
întreprinderi industriale.

în timpul simpozionului au fost 
prezentate dări de seamă asupra 
desfășurării Congresului internațio
nal de acustică de la Copenhaga 
(august 1962) și asupra Simpozio
nului de la Bratislava cu privire 
la aplicațiile ultrasunetelor .(sep
tembrie 1962), la care au participat 
și acusticieni romîni. (Agerpres)

INFORMAȚII
® La Iași a avut Ioc sîmbătă seara un 

spectacol extraordinar cu opera „Tru
badurul” de Verdi, la care și-au dat 
concursul soliștii Operei de Stat din De
brețin : Mihaly Viragos și Eva Balogh, 
laureati ai Premiului Liszt, și dirijorul 
Vilmoș Rubany, care se află în țara 
noastră.

© Cooperativele meșteșugărești din 
Pitești, „Tehnica confecției”, „Presta
rea”, „Deservirea” și „Viitorul” au or
ganizat ieri seară la Casa tineretului o 
paradă a modei urmată de o expoziție. 
Au fost prezentate modele de costume 
de damă și bărbătești, de încălțăminte 
etc. In continuare brigăzile artistice ale 
cooperativelor au prezentat programe 
artistice.

® Orchestra simfonică a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu”, dirijată de 
Mircea Cristescu, a avut ca solist în 
concertul de sîmbătă seara pe cunoscu
tul violonist Igor Oistrah. Artistul so
vietic a pus în interpretarea dificilului 
concert pentru vioară si orchestră de 
Bêla Bartok o mare măiestrie, cucerind 
încă o dată admirația publicului bucu- 
reștean. Programul a mai cuprins con
certul pentru orchestră de coarde de Si
gismund Todută și Simfonia I de Șosta- 
kovici.

© După ce a cîntat pe scena Operei 
din Timișoara, soprana poloneză Bogna 
Sokorska și-a dat concursul sîmbătă sea
ra în spectacolul cu opera „Rigoletto” 
de Verdi, la Teatrul de Operă si Balet 
al R. P. Romîne. (Agerpres)

Manifestări cultural - artistice
Un mare număr de oameni ai 

muncii de la orașe și sate au urmărit 
cu interes noile manifestări cultu- 
ral-artistice organizate sîmbătă în 
cadrul Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice.

în CAPITALĂ, la Casa prieteniei 
romîno-sovietice, sute de cetățeni au 
asistat la recitalul de canto și balet 
prezentat de soliști ai Teatrului de 
operă și balet al R. .P. Romîne. în 
comunele Dobroiești, Glina, Cernica, 
Tînganu, Găneasa și Pantelimon din 
jurul Bucureștiului, colectiviștii au 
vizionat spectacole cinematografice 
prezentate cu ocazia „Festivalului 
filmului sovietic“.

Peste 600 de tineri și tinere din 
IAȘI au participat, la Casa de cul
tură a tineretului din localitate, la 
simpozionul „Itinerar moscovit“. Cu 
acest prilej au luat cuvîntul Ion 
Seleanu, vicepreședinte al Consiliu
lui orășenesc A.R.L.U.S., și Gheorghe 
Filip, secretar al sfatului popular 
regional, care au vizitat de curînd 
Uniunea Sovietică.

La TIMIȘOARA a avut loc o adu
nare publică unde prof. univ. Aurel 
Pîrvu a vorbit despre victoriile U- 
niunii Sovietice în cucerirea Cos
mosului. Filarmonica de stat din 
Arad, Opera de stat și Școala de 
muzică din Timișoara au susținut 
apoi un bogat program artistic.

NOTE DE DRUM

Un șes perfect neted, cît vezi cu 
ochii nici o tufă, nici un copac, nici 
o așezare omenească. Pămîntul 
gălbui-sur rămîne golaș, pustiu, 
mort, ars de văpaia soarelui pe 
o întindere uriașă aflată între 
înfloritoarele oaze ale Zeravșanu- 
lui, Ferganei și Circik-ului. Ste
pa Flămândă — așa au bote
zat-o uzbecii și denumirea i se 
potrivea întocmai. Pământurile aces
tea deosebit de fertile erau lipsite de 
orice urmă de viață pentru că nu 
aveau apă. Și totuși apa era aproa
pe, în albia rîului Sîr-Daria. Veacuri 
la rind au visat popoarele Asiei 
Centrale să irige Stepa Flămândă, 
dar visurile au rămas visuri.

Așa a fost pînă cînd Revoluția 
din Octombrie a sfărîmat vechile 
rînduieli. La 17 mai 1918 V. I. Lenin 
a semnat decretul prin care se alo
cau 50 de milioane de ruble pentru 
lucrări de irigație în zona Stepei 
Flămînde. Credincios poruncilor le
niniste, P. C. U. S. a organizat 
atacarea. Stepei Flămînde pe un front 
larg. Congresul al XX-lea a dat di
rectiva să se creeze aici o puternică 
bază pentru cultura bumbacului. Cu 
șase ani în urmă, C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au hotărît ca în anii 1956—1962 să 
fie irigate și cultivate 300 000 de 
hectare. Mai tîrziu, s-a hotărît ca

vin grup de constructori care lucrează la marele lac de acumulare 
Ceardarî din partea de nord a Stepei Flămînde.

„0 n CARE A ȘTERS 0 MIE DE ANI“
în aceste zile, poporul Yemenului luptă cu arma în mînă împo-, 

triva bandelor mercenare care, înarmate și finanțate de regii Arabiei 
Saudite și Iordaniei, au invadat țara. Armamentul capturat, precum 
și prizonierii făcuți atestă că, de fapt, în spatele celor doi regi se află 
monopolurile americane și engleze. Interesați în exploatarea boga
telor resurse de petrol de sub nisipurile Arabiei, monopoliștii din City 
și Wall Street vor să sugrume revoluția din Yemen și să instaureze 
din nou în această țară domnia regilor, care să le garanteze profiturile.

Pe cine apără ei ? Anne von Hills, o dentistă din R. F. Germană, 
chemată cu aproape doi ani în urmă la curtea răposatului rege al 
Yemenului, Ahmed I, pentru a trata femeile din harem, publică în 
revista vest-germană „Der Stern" anumite amănunte ale modului de 
guvernare practicat în trecut în acest regat pe care ea le-a cunoscut 
în timpul cît a stat la palat.

într-un reportaj intitulat „O zi care a șters o mie de ani", au
toarea articolului scrie printre altele :

Yemenul are o suprafață de 195 000 
km p și cca. 5 milioane de locuitori. 
Reședinfa regelui Ahmed I a 
fost orășelul Taiz. Panorama orașu
lui este dominată de palatul 
regal, bogat ornamentat. în rest, 
case joase, străjuite de moschee, 
adăpostesc aproape 15 000 de oa
meni (autoarea articolului arată că 
prin „case joase“ se înțelege în ma
joritatea cazurilor o grămadă de pie
tre puse una peste alfa). De peste o 
mie de ani această fără înapoiată, 
cu majoritatea populajiei analfabetă 
a fost la discreția bunului plac al unei 
singure familii regale. Familia Said, 
care a domnit în această tară în 
mod tiranic timp de 1 100 de ani, a 
folosit ca mijloc de exercitare a pu. 
terii — crima.

în 1948, cînd s-a urcat pe tron re
gele Ahmed I, alte două duzini de 
prinfi ale aceleiași familii își ridicau 
preten|ia la tron. Regele i-a omorît.

Casa prieteniei romîno-sovietice 
din CRAIOVA a găzduit sîmbătă 
peste 700 de pionieri și școlari care 
au asistat la prezentarea filmului 
sovietic „Frații Kamarov“. Cu prile
jul unei seri distractive organizată 
la Casa de cultură a studenților, nu
meroși tineri au luat parte la jurna
lul informativ „Orașe noi, construcții 
noi în U.R.S.S.“. Sute de muncitori 
de la complexul de industrializare a 
lemnului din TG. JIU au participat 
la conferința „U.R.S.S. pe primul 
loc în lume în cucerirea spațiului 
cosmic“. La uzina Electroputere s-a 
ținut conferința „Dezvoltarea com
plexă a sistemului transportului în 
U.R.S.S.“, iar la școala medie nr. 2 
a avut loc o seară muzicală „Glin
ka“. Casa raională de cultură din 
Vînju Mare a organizat o seară 
de poezie intitulată „Serghei Esenin”.

Numeroși medici și cadre sanitare 
au asistat la simpozionul organizat 
în sala clubului policlinicii din ora
șul BACĂU pe tema „Realizările 
multilaterale ale medicinii sovietice“.

La cinematograful „Progresul“ din 
orașul PIATRA NEAMȚ, profesoara 
Geta Grigoriu, directoarea școlii 
medii nr. 2 din localitate, a vorbit 
despre „Prietenia de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice”.

pînă la sfîrșitul septenalului supra
fața irigată să crească la 450 000 ha.

în Stepa Flămândă au venit oa
meni care nu se sperie de arșiță, de 
peisajul dezolant, au început să uruie 
tractoare și buldozere, excavatoare 
puternice. Și stepa a trebuit să ce
deze pas cu pas, kilometru cu kilo
metru. Odată cu canalele principale 
înaintează adine și șosele moderne, 
asfaltate și linii pentru transportul 
energiei electrice. Stîlpii lor de oțel 
erau primele elemente verticale ale 
peisajului. Apoi au urmat construc
țiile noilor așezări.

Primul orășel sovhoznic întemeiat 
în Stepa Flămândă se numește 
„Baiaut". Pe cîmpurile sale irigate 
bumbacul crește acum înalt și ră
muros, ca și cînd ar fi crescut aici 
de cînd lumea. Anul trecut sovho
zul a și dat statului 13 700 de tone 
de bumbac, iar anul acesta va da 
și mai mult. Au luat apoi ființă 
alte și alte sovhozuri-giganți.

Mașina gonește pe șoseaua asfal
tată. Ne îndreptăm, spre sovhozul 
nr. 6, care poartă numele lui Titov. 
Zeci și zeci de kilometri printre pă
mânturi încă pustii, brăzdate din 
loc în loc de canale proaspăt să
pate sau de canale din beton armat 
montate la suprafață. Capetele lor 
se pierd la orizont. Toate lucrările 
care se desfășoară aici sînt de pro

în afară de aceștia a mai omorît pe 
mul)i alții. După ce Ahmed I a fost 
proclamat rege, el a invitat pe cei mai 
mari demnitari ai statului la masă ; 
nici unul nu a mai ieșit viu din palat.

ăstoind presa străină

O altă metodă de guvernare era re
gula ca membrii fiecărui trib să tri
mită la curte pe cei mai de seamă 
membri ai tribului ca ostateci. în cazul 
cînd un trib înfîrzia tributul sau ceva 
era în neregulă, cădea capul unuia 
dintre ostateci. în felul acesta regele 
a putut domni nesfingherit timp de 
14 ani. Metoda : cine ridica capul, a 
doua zi nu-l mai avea.

Ahmed I era atît rege cît și imam, 
adică cel mai mare grad religios. Ima
mul avea în mina sa toate finanțele

T E l E G R A M E EXTERNE
Semnarea protocolului romto-francez de schimburi 
culturale, științifice și tehnice pe anii 1962-1963
PARIS 27 (Agerpres). — în ve

derea semnării protocolului de 
schimburi culturale, științifice și 
tehnice pe anii 1962—1963 Comisia 
mixtă romîno-franceză pentru rela
ții culturale, științifice și tehnice s-a 
reunit la Paris între 22 și 26 octom
brie 1962. Delegația romînă a fost 
condusă de Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Romîne, 
iar delegația franceză de Jean Bas- 
devant, directorul general al aface
rilor culturale și tehnice din Minis
terul Afacerilor Externe al Franței.

Comisia mixtă a constatat că 
schimburile prevăzute de protocolul 
precedent s-au desfășurat în mod sa
tisfăcător.

La 26 octombrie a.c. a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței semnarea protocolului romî- 
no-francez de schimburi culturale, 
științifice și tehnice pe anii 1962— 
1963.

*
PARIS 27 (Agerpres). — Cu prile

jul semnării protocolului romîno- 
francez de schimburi culturale, știin
țifice și tehnice, Nicolae Udrițeanu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Romîne la Pa
ris, a oferit un dejun în saloanele 
legației.

La dejun, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, au pârtiei-

Flămîndă
porții uriașe. Apariția orășelului 
sovhoznic în mijlocul nemărginitei 
pustietăți pare o minune. Blocuri 
cochete cu un etaj, cu balcoane, rîn- 
duite pe străzi drepte. Pe acoperi
șuri — antene de radio și televi
ziune. Iată, aici se conturează viito
rul parc. Lujerii puieților sînt încă 
subțiri, dar plini de sevă, cu frunziș 
viguros.

La direcția sovhozului facem cu
noștință cu directorul. Il cheamă 
Satar Usmanov. De la el aflăm că 
tot ce se vede aici a fost con
struit în ultimii doi ani. Sovhozul 
este unul dintre cele mai mari 
din Uniunea Sovietică. Suprafața 
arabilă este de 9 800 de hectare, 
din care 8 100 au fost semănate cu 
bumbac. Toate lucrările de semănat, 
cultivat, recoltat, de transport etc. 
se execută mecanizat. încă din pri
mul an au fost recuperate investi
țiile făcute. Anul acesta sovhozul va 
da statului. 15 000 de tone de bum
bac. Sînt hotărîți ca pînă la 7 noiem
brie, în cinstea celei de-a 45-a ani
versări a revoluției, să-și îndepli
nească angajamentul.

Ieșim să vizităm orășelul. Directo
rul ne vorbește nu numai despre ce 
există ci și despre ce va fi.

— Aici este grădinița de copii. 
Clădirea în construcție este școala- 
internat unde vor învăța și vor fi 
întreținuți complet gratuit toți 
elevii. Acolo va fi clubul, dincolo 
restaurantul. Pe locul acesta va în
cepe în curînd construcția unui lot 
de blocuri de locuințe prevăzute cu 
tot confortul : lumină electrică, 
apă, canalizare, gaze. Pentru 
buna aprovizionare a muncitorilor 
am plantat 157 de hectare de gră
dină : meri, peri, piersici. La anul 
vor da prima recoltă. Avem și 82 
de hectare cu vie, soiuri pentru 
struguri de masă, avem și grădină 
de zarzavaturi. După cum vedeți, a- 
vem de toate...

...îl ascultam pe director, priveam 
cu emoție în jur și mă gîndeam că 
tot ce există aici este un model de 
organizare socialistă a producției 
agricole și a modului de viață, al 
oamenilor. Tractoriștii, conducătorii 
de combine nu mai sînt țărani, iar 
așezarea de aici nu mai e sat. Co
pacii vor crește, pomii vor rodi, în 
parc vor apare rondurile de flori, 
în adâncul Stepei Flămînde se naște 
o oază a belșugului și a poeziei vie
ții comuniste.

SILVIU PODÏNA
Tașkent, octombrie 1962

țării ; el singur dispunea de veniturile 
și de cheltuielile jării.

„în Yemen nu avea voie să se în- 
tîmple nimic fără încuviințarea rege
lui — scrie autoarea. De aceea, pri
mea zilnic cca. 200 de scrisori și tele
grame (el guverna prin scrisori și te
legrame, ale căror taxe le încasa — 
n.r.). Un om vroia, de exemplu, să 
cumpere cuie pentru oușă; altul, bol
nav, vroia să intre în spital ; un șaih 
vroia să-și cumpere o nevastă etc. 
Nici unul nu putea să facă nimic fără 
aprobarea scrisă din partea regelui.

Regele era totodată și judecătorul 
suprem al |ării. De era vorba de o că
milă, sau de pedepsirea unui hof, re
gele, înconjurat de kaizi, trebuia să 
conducă „procesul". Pentru infrac
țiuni mai grave se pedepsea cu moar
tea. Hoților li se tăia mina. Pentru a 
opri sîngerarea, și asta era o fa
voare, se băga ciotul în ulei clo
cotit. Găsind că întemnițarea vinova- 
filor este mai complicată, acestor? li 
se dădea un fel de „arest liber“. în 
acest caz definufilor li se puneau la 
picioare cătușe cu lanț Pentru infrac
țiuni ușoare erau legați de un picior 
cu un cerc de fier. Pentru vini mai 
mari li se fixau la ambele picioare a- 
semenea cercuri, unite cu un lanf mai 
lung sau mai scurt, după gravitatea 
faptei. Unii definufi aveau un ian) 
așa de scurt îneît nu puteau să se 
deplaseze decît sărind. Trăiau ca niște 
cîini sălbatici băfînd drumurile : dor
meau la umbra zidurilor și se hră
neau din cerșit. Cazuri de evadare 
nu se întîlneau prea des. deoarece 
porfile orașului Taiz erau păzite, iar 
dincolo de ele se întindea deșertul". 

pat Jean Basdevant, directorul ge-i 
neral al afacerilor culturale și tehni
ce din Ministerul Afacerilor Externe, 
Jean Roche, rectorul Universității 
din Paris, D’Avril, director general 
adjunct al învățămîntului superior 
din Ministerul Educației Naționale, 
André Mirambel, directorul Școlii 
de limbi orientale din Paris, Michel 
Robida, director la radiodifuziunea 
și televiziunea franceză, Emanuel 
Bondeville, directorul Operei din 
Paris, consilieri din Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței și alte 
personalități.

Din partea romînă la dejun au 
participat Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, membri ai delegației 
romîne participante la tratative, pre
cum și membri ai Legației R. P. Ro
mîne la Paris.

Prima conferința 
de literatură comparată 

din R. P. Ungară
BUDAPESTA. La Budapesta au 

început lucrările primei conferințe 
de literatură comparată din R. P. 
Ungară, la care participă 80 de spe
cialiști unguri, precum și reprezen-1 
tanți din Uniunea Sovietică, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, Belgia, Fran-< 
ța, Olanda etc. Conferința va exami- 
na legăturile istorice existente între 
literaturile țărilor din Europa răsă
riteană.

Ședința de deschidere a fost pre
zidată de academicianul Tudor 
Vianu, reprezentant al Academiei 
R. P. Romîne.

Un nou impas 
la Bruxelles

Noua fază a tratativelor în ve-> 
derea aderării Angliei la Piața co
mună s-a încheiat vineri la Bru
xelles printr-un impas. Nu s-a pu
tut ajunge la un acord între „cei 
șase" membri actuali ai Pieței co
mune și reprezentantul Angliei, Ed
ward Heath, în problemele privitoa-

Corespondentă telefonică

re la agricultura britanică. S-a ho
tărît ca discuțiile să fie reluate la 
mijlocul lunii noiembrie.

In esență, „europenii“, adică re
prezentanții Pieței comune, și îndeo
sebi cei ai Germaniei occidentale, 
Franței și Italiei, cer Angliei să în
locuiască actualul ei sistem de sub
venții acordate producătorilor agri
coli printr-un alt sistem care ar 
duce în mod sigur la majorarea 
prețurilor produselor agrare în An
glia. Surse din apropierea negocia
torilor au arătat că Heath a repetat 
de cinci ori în cuvîntarea sa că pro
punerile reprezentanților Pieței co
mune sînt inacceptabile pentru An
glia, ceea ce l-a tăcut pe ministrul 
francez al agriculturii să observe 
caustic : „Dacă veți repeta mereu 
acest lucru, vom înțelege pînă la 
urmă ce doriți să spuneți".

Corespondentul agenției „France 
Presse“ din Bruxelles a transmis 
sîmbătă că argumentele britanice — 
imposibilitatea de a accepta planul 
continentalilor din cauza situației 
politice din Anglia și a apropiate
lor alegeri legislative parțiale în 
unele circumscripții rurale — încep 
în mod vizibil să-i obosească pe 
interlocutorii britanicilor. „In cercu
rile celor „șase", a adăugat el, se 
menționează că și țările lor au de 
făcut fafă unor scadențe politice, 
dar că acestea nu sînt iolosite ca 
argumente în tratative".

JEAN LOUIS ESCH

Interesant pentru situația din Ye
menul dinainte de revoluție este și 
modul în care autoarea articolului a 
putut să-și facă rost de o ușă pentru 
locuinfa sa. „După obiceiul locului, 
scrie autoarea, am înștiințat pe rege 
de dorința mea de a avea o ușă la 
casă ; mai întîi printr-o scrisoare, iar 
mai apoi, ca să fiu sigură că regele 
va lua notă de dorința mea, prinfr-o 
telegramă“. într-adevăr, telegrama a 
avut efect.

Prin informatorii săi, regele a aflat 
despre un cetățean care făcea rachiu 
din orez. Atunci, înaltul slujitor al le
gilor sfinte a început să guste din 
plin din această băutură, interzisă de 
Coran. în aceste împrejurări, adueîn- 
du-și aminte că în regat e nevoie de 
o ușă, a văzut că cel ce fabrică rachiu 
are o ușă frumoasă. Era cazul să-l 
pedepsească pentru fapta sa necurată. 
Arătîndu-și însă mărinimia (nu l-a pus 
în lanțuri căci mai avea nevoie de 
rachiu) i-a confiscat ușa ca pedeapsă.

Ahmed I a urcat pe tron în 1948 
după ce tatăl său a fost omorît. în 
Yémen era ceva obișnuit ca regii să 
nu moară de moarte bună. A fost și 
asta un fel de manifestare a simpa
tiei poporului tafă de regi I Două
sprezece atentate au fost făcute la 
via(a lui Ahmed I. Acest tiran a în
cetat din viată la 18 septembrie a.c. 
Se spune că un al 13-lea atenjaf i-a 
pus capăt zilelor. „Motive erau des
tule, scrie autoarea. Cu 3 săptămîni 
mai înainte, din ordinul Iui au fost 
decapitați 23 de tineri".

în aceste condiții nu este de mirare 
că poporul yemenit s-a săturat de ti
ranie și a răsturnat monarhia. Hotă- 
rîrsa de a lupta împotriva cotropito
rilor arată că el dorește să deschidă 
tării sale poarta spre progres, spre 
secolul al douăzecilea !
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LENINGRAD. Compozitorul Dmilri 
Tolstoi, fiul marelui scriitor sovietic A- 
lexei Tolstoi (1882—1945), a începui să 
lucreze la baletul „Aelita" inspirat din 
romanul știinfifico-fantastic scris de tatăl 
său cu 40 de ani în urmă.

apărarea păcii
Conflictele să fie rezolvate prin tratative

Răspunsul șefului guvernului sovietic la telegrama lui U Thant

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

0 nouă și importantă inițiativă 
a UJIS.S. în

Oamenii muncii din țara noastră, ca și popoarele 
de pretutindeni, urmăresc cu cea mai mare atenție 
și vigilență evoluția evenimentelor din regiunea Ca
raibilor. In aceste zile, întreaga omenire căreia îi 
sînt scumpe idealurile libertății și păcii își exprimă 
solidaritatea deplină cu cauza dreaptă a poporului 
cuban, ia atitudine hotărîtă împotriva acțiunilor 
S.U.A. îndreptate contra Cubei și care au creat 
riscuri serioase pentru cauza păcii. Cerința de a 
se pune capăt acestor acțiuni se face auzită în toate 
țările.

Exprimînd interesele fundamentale ale tuturor 
popoarelor, vădind grijă adîncă față de destinele 
păcii, Uniunea Sovietică, țările lagărului socialist, 
unit și puternic, au luat de la început o poziție 
fermă împotriva măsurilor primejdioase întreprinse 
de S.U.A. și desfășoară eforturi hotărîte pentru 
curmarea lor și normalizarea situației, pentru men
ținerea și apărarea păcii în lume.

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov președintelui 
S.U.A., J. Kennedy — pe care-l publicăm mai jos 
— reprezintă o nouă inițiativă menită să pună 
capăt conflictului, să asigure pacea. Cuprinzind

argumente convingătoare, pe înțelesul tuturor, el 
deschide calea rezonabilă pentru normalizarea si
tuației printr-un acord reciproc acceptabil : U.R.S.S. 
este de acord să evacueze din Cuba mijloacele pe 
care S.U.A. le consideră drept ofensive ; la rîndul 
lor, S.U.A. să retragă mijloacele lor similare din 
Turcia. Iar asumarea acestor angajamente să fie 
însoțită de obligații asumate în cadrul Consiliului 
de Securitate menite a întări încrederea popoare
lor Cubei și Turciei în securitatea lor.

O asemenea soluție ar asigura lichidarea defini
tivă a conflictului care s-a ivit, ar înlesni realiza
rea unui acord privind interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară — problemă care ar putea fi re
zolvată în mod paralel —. ar constitui un început 
bun pentru soluționarea și a altor probleme liti
gioase.

Opinia publică mondială, oamenii iubitori de pace 
din lumea întreagă apreciază noua inițiativă a 
Uniunii Sovietice ca o contribuție de prim ordin 
la cauza apărării păcii și securității popoarelor, 
considerind că traducerea ei în viață trebuie să 
fie asigurată cit mai grabnic.

pierea Cubei, dar care n-au ajuns 
încă în zona acțiunilor piraterești 
ale navelor de război americane, să 
rămînă, după cum recomandați dv., 
în .afara zonei de interceptare.

Noi însă am dat acest ordin în 
speranța că cealaltă parte va înțe
lege că situația de a ține navele 
noastre imobilizate în largul mării

MOSCOVA 27 (Agerpies). — în 
răspunsul lui N. S-. Hrușciov la te
legrama lui U Thant din 25 octom
brie se spune : înțeleg îngrijorarea 
dv. pentru menținerea păcii și apre
ciez mult eforturile pe care le de
puneți pentru preîntîmpinarea unui 
conflict militar. într-adevăr, dacă în 
apropierea Cubei ar izbucni vreun ______  __________
conflict — și el poate deveni inevita-: trebuie să fie numai provizorie și 
bil ca urmare a măsurilor pirate- nicidecum de durată, 
rești ale S.U.A. — fără îndoială că 
aceasta ar îngreuna serios efortu
rile în ce privește stabilirea contac
telor, pentru ca pe baza tratativelor 
să se lichideze situația de criză 
impusă în prezent lumii de acțiu
nile agresive ale Statelor Unite. De 
aceea, acceptăm propunerea dv. și 
am dat dispoziție căpitanilor nave
lor sovietice care se află în apro-

Guvernul sovietic a năzuit încon
tinuu și năzuiește spre întărirea 
O.N.U. — organizație internațională 
care este un forum al tuturor țări
lor lumii, indiferent de orînduirea 
lor politico-socială — pentru ca 
conflictele care izbucnesc să fie re
glementate nu prin război, ci prin 
tratative.

Răspunsul președintelui S.U.A. la noul mesaj 
adresat de LI Thant

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov lui J. Kennedy
ați amplasat armaMOS.COVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite textul integral al 
mesajului adresat de N. S. Hrușciov 
lui J. Kennedy, președintele S.U.A.

Președintelui S.U.A. — J. Ken
nedy

Copie — secretarului general pro
vizoriu al O.N.U., U Thant,

Stimate domnule președinte,
Am luat cunoștință cu mare 

tisfacție de răspunsul dv. adresat’ 
d-lui U Thant în legătură cu luarea 
de măsuri pentru a se exclude 
cpnțactul dintre navele noastre și, 
implicit, de a se evita urmări fatale 
ireparabile. Acest pas rezonabil din 
partea dv. îmi întărește convingerea 
că manifestați grijă pentru menține
rea păcii, fapt pe care îl relev cu 
satisfacție.

Am mai spus că poporul nostru, 
guvernul nostru și eu personal, ca 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
sîntem pătrunși de grija ca țara 
noastră să se dezvolte și să 
ocupe un loc demn în rîndul tuturor 
popoarelor lumii în întrecerea eco
nomică, în dezvoltarea culturii și 
artei, în ridicarea bunăstării po
porului. Acesta este tărîmul cel mai 
nobil și necesar pentru întrecere și 
atît învingătorul, cît și învinsul în 
aceasta nu vor avea decît de câști
gat, deoarece aceasta ar însemna 
pace și sporirea mijloacelor cu care 
omul trăiește și de care se bucură.

în declarația dv. ați emis părerea 
că țelul principal nu constă numai 
în a se ajunge la un acord și în 
luarea de măsuri pentru preîntîm
pinarea contactului dintre 
noastre, și, prin urmare, 
preîntîmpinarea adîncirii 
care de pe urma unui 
nea contact poate aprinde focul unui 
conflict militar, după care, orice tra
tative vor fi de prisos, deoarece vor 
intra în acțiune alte forțe, alte legi 
— legile războiului. Sînt de acord 
cu dv. că acesta nu este decît un 
prim pas. Principalul este să se nor
malizeze și să se stabilizeze pacea 
între state, între popoare.

înțeleg îngrijorarea dv. în legă
tură cu securitatea S.U.A., domnule 
președinte, deoarece aceasta este cea 
dintîi îndatorire a unui președinte. 
Dar aceleași probleme ne preocupă 
și pe noi, aceleași îndatoriri îmi re
vin și mie, ca președinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. Ați 
fost îngrijorat de faptul că noi am 
acordat ajutor Cubei prin armament 
pentru a-i întări capacitatea de a- 
părare — tocmai capacitatea de a-, 
părare — deoarece Cuba nu poate, 
indiferent de armamentul de care 
ar dispune, să rivalizeze cu țara dv., 
întrucît proporțiile sînt diferite, cu 
atît mai mult în condițiile existen
tei actualelor mijloace de extermi
nare. Telul nostru a fost și este să 
ajutăm Cuba, și nimeni nu poate 
contesta caracterul umanitar al in
tențiilor noastre — care au drept 
scop să permită Cubei să poată trăi 
și să se dezvolte pașnic, așa cum 
dorește poporul ei.

Dumneavoastră vreți să asigurați 
securitatea țării dv. și aceasta este 
firesc ; dar același lucru îl dorește 
și Cuba. Toate țările vor să-și asi
gure securitatea. Dar cum poate 
Uniunea Sovietică, guvernul nostru, 
să aprecieze acțiunile dv. care con
stau în faptul că ați încercuit cu 
baze militare Uniunea Sovietică, ați 
încercuit cu baze militare pe aliații 
noștri,. ați amplasat baze militare li
teralmente în jurul țării noastre, ați 
amplasat acolo armele dv. rachetă. 
Aceasta nu este un secret. Condu
cătorii americani cu răspundere de
clară demonstrativ acest lucru. Ra
chetele dv. sînt amplasate în An
glia, sînt amplasate, de asemenea, 
în Italia și sînt îndreptate împo
triva noastră. Rachetele dv. sînt 
amplasate în Turcia.

Pe dv. vă neliniștește Cuba. Dv. 
spuneți că vă neliniștește pentru că 
este situată la o distanță de 90 mile 
marine de țărmurile Statelor Unite teritoriul S.U.A., cît și de pe terito- 
ale Americii. Dar Turcia este situată 
alătu î de noi, grănicerii noștri se 
plimbă și se privesc unii pe alții. 
De ce credeți dv. că aveți dreptul să 
cereți securitate pentru țara dv. și 
îndepărtarea armamentului pe care 
dv. îl numiți ofensiv și nu ne recu
noașteți nouă acest drept ?

sa-

navele 
pentru 

crizei 
aseme-

Dumneavoastră 
rachetă distrugătoare, pe care o nu
miți ofensivă; în Turcia, țară situată 
literalmente în coasta noastră. Dar 
atunci cum este compatibilă recu
noașterea posibilităților noastre egale 
din punct de vedere militar cu ast
fel de relații inegale între marile 
noastre state ? Aceasta nu este de
loc compatibil.

Este bine, domnule președinte, că 
ați acceptat ca reprezentanții noș
tri să se întîlnească și să înceapă 
tratative, probabil prin intermediul 
secretarului general provizoriu al 
O.N.U., U Thant. Prin urmare, el își 
asumă, Într-o anumită măsură, ro
lul de mediator și noi considerăm că 
el poate să facă față acestei misiuni 
de răspundere dacă, firește, fiecare 
parte atrasă în acest conflict va da 
dovadă de bunăvoință.

Cred că s-ar putea pune cu re
peziciune capăt conflictului și nor
maliza situația, și atunci oamenii ar 
respira ușurați, socotind că oamenii 
de stat, care sînt investiți cu răs
pundere, au o minte lucidă și con
știința răspunderii ce le revine, 
dispun de capacitatea de a soluționa 
problemele complexe și știu să evite 
ca lucrurile, să ajungă la o catas
trofă militară-

De aceea fac următoarea propu
nere : Sîntem de acord să evacuăm 
din Cuba mijloacele pe care le con
siderați drept ofensive. Sîntem de 
acord să înfăptuim aceasta și să de
clarăm în O.N.U. că ne asumăm a- 
ceastă obligație. Reprezentanții dv. 
vor face o declarație că S.U.A., la 
rîndul lor, ținînd seama de neliniș
tea și îngrijorarea statului sovietic, 
vor retrage mijloacele lor similare 
din Turcia. Să ne înțelegem asupra 
termenului necesar dv. și nouă 
pentru ca să înfăptuim aceasta. Iar 
după aceasta persoane împuter
nicite din partea Consiliului de 
Securitate al O.N.U. ar putea con
trola la fața locului îndeplinirea 
obligațiilor asumate. Se înțelege • că 
este necesar ca guvernul Cubei și 
guvernul Turciei să îngăduie aces
tor împuterniciți să vină în țările 
lor și să verifice îndeplinirea aces
tei obligații pe care și-o va asu
ma fiecare. Ar fi, desigur, mai bine 
dacă acești împuterniciți s-ar bucura 
atît de încrederea Consiliului de 
Securitate, cît și de încrederea noas
tră — a S.U.A. și Uniunii Sovietice, 
precum și a Turciei și. Cubei. Cred 
că, după toate probabilitățile, nu va 
constitui o greutate de a se găsi a- 
semenea oameni, care se bucură de 
încrederea și respectul tuturor păr
ților interesate.

Asumîndu-ne 
în scopul de a da 
insufla speranță 
și Turciei și pentru a întări încrede
rea în securitatea lor, să facem 
în cadrul Consiliului de Securi
tate o declarație că guvernul sovie-____
tic promite solemn să respecte inte- ’ 
gritatea frontierelor și suveranitatea 
Turciei, să nu se amestece în trebu
rile ei interne, să nu atace Turcia, 
să nu pună teritoriul său la dispozi
ție drept cap de pod pentru o astfel 
de invazie, și totodată va opri pe 
cei care ar intenționa să pornească 
o agresiune împotriva 
de pe teritoriul Uniunii 
și de pe teritoriul altor 
cu Turcia.

O declarație similară 
vemul american în cadrul Consiliului

. de Securitate în ce privește Cuba. 

. El va declara că S.U.A. vor respec-
■ ta integritatea frontierelor Cubei, 
. suveranitatea ei, își asumă obliga- 
, ția să nu se amestece în treburile 
• ei interne, să nu o invadeze și să nu 
; pună teritoriul lor la dispoziție drept

cap de pod pentru o invazie în Cuba 
și totodată vor opri pe acei care ar 

t intenționa să pornească o agre-
■ siune împotriva Cubei, atît de pe

această obligație, 
satisfacție și de a 
popoarelor Cubei

Turciei atît 
Sovietice, cit 
state vecine

va face gu-

riul altor state vecine cu Cuba.
Firește, pentru aceasta'noi ar tre

bui să cădem de acord cu dv. și să 
sțabilim un termen oarecare. Să ne 
înțelegem așadar asupra unui ter
men anumit, dar să nu amînăm 
prea mult, două-trei săptămîni, cel 
mult o lună.

ADEN. Autoritățile britanice din 
Aden au arestat 130 de muncitori, 
ca măsură de represalii împotriva 
celor peste 2 000 de greviști de la o 
bază militară.

NEW YORK. 27 de țări afro-asia- 
tice au prezentat la 26 octombrie în 
Comitetul Politic al Adunării Gene
rale a O.N.U., un proiect de rezolu
ție în care se cere membrilor O.N.U. 
să ia măsuri' împotriva politicii de 
apartheid promovate de guvernul 
Republicii Sud-Africane, mergînd 
pînă la excluderea ei în cazul în 
care nu va pune capăt acestei poli
tici.

XIENG KUANG. Sithon Komma- 
dan, vicepreședinte al C.C. al parti-

dului Neo Lao Haksat, a acordat un 
interviu postului de radio al unită
ților de luptă Neo Lao Haksat, în 
care a făcut cunoscut că pe terito
riul Laosului mai sînt în prezent 
peste 9 000 de militari americani, tai- 
landezi, sud-vietnamezi și ciankaî- 
șiști. în loc să-și retragă .personalul 
militar, a spus în continuare Kom- 
madan, S.U.A. colaborează cu for
țele reacționare de la Savannaket și 
invocă cele mai diverse motive 
pentru a amîna îndeplinirea acestei 
prevederi din acordurile de la G^-x 
neva.

LEOPOLDVILLE. După cum a de
clarat Gabriel Yumbu, deputat în 
parlamentul Congoului, Partidul So
lidarității Africane dispune de date 
cu privire la pregătirea exterminării 
fizice a fruntașului politic congolez 
A. Gizenga. în acest complot, a sub
liniat Yumbu, sînt implicate unele 
cercuri străine din Leopoldville.

Ședința Consiliului de Stat al R. D, Germane

Mijloacele care se află în Cuba, 
despre care vorbiți și care, după 
cum declarați, vă neliniștesc, sînt 
în mîinile unor ofițeri sovietici. De 
aceea este exclusă orice folosire în- 
tîmplătoare a acestor mijloace în 
dauna Statelor Unite ale Americii. 
Aceste mijloace sînt amplasate în 
Cuba la cererea guvernului cuban 
și numai în scopuri de apărare.

De aceea, dacă nu va avea loc o 
invazie în Cuba sau un atac împo
triva Uniunii Sovietice sau a altor 
aliați ai noștri, firește, aceste mij
loace nu amenință pe nimeni și nu 
vor amenința pe nimeni. Ele doar 
nu sînt destinate unui atac.

Dacă sînteți de acord, domnule 
președinte, cu propunerea mea, noi 
am trimite 
New York, 
instrucțiuni 
junge mai 
Dacă și dv. 
fanții dv și 
corespunzătoare, această problemă 
va putea fi grabnic rezolvată.

De ce aș dori eu acest lucru ? 
Pentru că astăzi întreaga lume este 
îngrijorată și așteaptă din partea 
noastră acțiuni rezonabile. Cea mai 
mare bucurie pentru toate popoa
rele ar fi o declarație cu privire la 
un acord între noi, la lichidarea de
finitivă a conflictului care s-a ivit. 
Atribui o mare importanță unui a- 
semenea acord, întrucît el ar putea 
constitui un început bun și, în spe
cial, ar putea ușura ■ realizarea u- 
nui acord cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară. 
Problema experiențelor ar putea fi 
rezolvată în mod paralel, fără a se 
lega aceste probleme între ele, în
trucît sînt probleme deosebite. Este 
însă important să ajungem la o 
înțelegere asupra ambelor proble
me, astfel îneît să oferim oameni
lor un dar bun, să-i bucurăm, de 
asemenea, anunțîndu-le vestea că a 
fost realizat un acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma nu
cleară și, prin urmare, nu va mai 
fi contaminată atmosfera. Or, în a- 
ceastă chestiune pozițiile noastre 
sînt foarte apropiate.

Toate acestea ar servi, poate, 
drept un bun început pentru cău
tarea unor acorduri reciproc accep
tabile și în alte probleme litigioase, 
asupra cărora între noi are loc un 
schimb de păreri. Aceste probleme 
nu sînt rezolvate deocamdată, dar 
ele își așteaptă rezolvarea urgentă, 
care ar limpezi atmosfera interna
țională. Sîntem gata, pentru aceasta.

Acestea sînt propunerile mele, 
domnule președinte.

NEW YORK 
25 octombrie, 
sat un nou 
S.U.A., Kennedy. în acest mesaj el 
a exprimat cererea ca „navelor a- 
mericane aflate în Marea Caraibi
lor să li se dea instrucțiuni de a 
face tot posibilul în vederea evită
rii unei coleziuni directe cu navele 
sovietice în următoarele cîteva zile 
pentru a se reduce la minimum ris
cul oricărui incident neplăcut”.

27 (Agerpres). — La 
U Thant a adre- 
mesaj președintelui

în răspunsul președintelui Ken
nedy se arată că guvernul a- 
merican este dispus să accepte pro
punerea lui U Thant, „dacă guver
nul sovietic va accepta propunerile 
dv. ca „navele sovietice, aflate deja 
în drum spre Cuba... să evite zona 
de interceptare” pe o perioadă a- 
numită de timp, necesară pentru 
discuții preliminare, și va da ur
mare acestei propuneri”.

BERLIN 27 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc o ședință a Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
sub președinția lui Walter Ulbricht. 
Consiliul de Stat și-a exprimat ade
ziunea deplină cu Declarația primu
lui ministru al Cubei, Fidel Castro, 
privind agresiunea imperialismului 
american, cu declarația și măsurile 
guvernului sovietic în legătură cu 
hotărîrea guvernului S.U.A. privind 
blocada împotriva Cubei, precum și 
cu răspunsul lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., la mesajul lui U Thant, 
secretar general provizoriu al 
O.N.U.

La ședința Consiliului de Stat 
al R. D. Germane s-a subliniat că 
populația R.D.G., precum și popu
lația Germaniei occidentale, va trage

concluziile necesare din agresiunea 
imperialistă împotriva Cubei li
bere și va continua mai departe 
lupta pentru încheierea Tratatului 
de pace german, pentru lichidarea 
punctului de sprijin al N.A.T.O. în 
Berlinul occidental și pentru trans
formarea Berlinului occidental îri- 
tr-un oraș liber, demilitarizat.

Președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G. a făcut o comunicare cu 
privire la schimbul de păreri, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, cu A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.

Walter Ulbricht a subliniat că 
asupra tuturor problemelor discu
tate s-a constatat deplina indenti- 
tate a punctelor de vedere ale 
R.D.G și U.R.S.S.

Poziția negativistă a Casei Albe
WASHINGTON 27 (Agerpres). — a cerut înfăptuirea 

TASS : Ca răspuns la mesajul din 
27 octombrie adresat de N. S. 
Hrușciov lui J. Kennedy, Casa Albă

reprezentanții noștri la 
la O.N.U., și le-am da 
complete pentru a a- 
repede la un acord, 
veți desemna reprezen- 
le veți da instrucțiuni

N.
27 octombrie 1962

Cu stimă,
HRUȘCIOV

sau
unei serii de 

„condiții preliminare urgente“ îna
inte ca Statele Unite să fie dispuse 
să examineze vreo propunere.

AGENȚIA TASS TRANSMITE t

S.Ü.A. pregătesc o invazie împotriva Cubei
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : Referindu-se la 
„persoane oficiale”, ziarele ameri
cane informează că S.U.A. nu se 
vor limita la blocada instituită asu
pra Cubei și că vor întreprinde o 
intervenție armată împotriva insu
lei Libertății. Corespondentul din 
Washington al ziarului „Daily 
News" informează în această, ordi
ne de idei că demnitari de là Casa 
Albă, Departamentul de Stat' și 
Ministerul de Război „au început 
să avertizeze că ar fi posibile noi 
acțiuni ale S.U.A." împotriva Cu
bei.

Despre ce anume „noi acțiuni , ale 
S.U.A." este vorba reiese din știrea 
corespondentului din Washington al 
altui ziar — „Chicago Daily News". 
„Punctul următor la ordinea zilei, 
declară fără ocol corespondentul, îl 
reprezintă răfuiala cu Fidel Castro, 
în momentul de față Statele Unite 
se pregătesc în vederea unei inva
zii. în Florida și în bazinul Mării 
Caraibilor se află trupe, aviogne și 
nave". Este semnificativ faptiri că
Caraibilor se afla trupe, aviogi 
nave". Este semnificativ fapțv 
Edwin Martin, secretar de sțsț ad
junct, răspunzînd la întrebă- *’ ~~ 
respondenților, a refuzat să

E co- 
:ludă

Guvernul suedez
dezaprobâ măsurile S.U.À.

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — Gu
vernul suedez sprijină pe deplin efor
turile secretarului general provizoriu al 
O.N.U., U Thant, pentru reglementarea 
conflictului în legătură cu Cuba. Refe
ritor la măsurile americane privind 
navigajia maritimă spre Cuba, guvernul 
suedez invocă principiul 
îndeobște recunoscut că 
time militare ale oricărui 
buie să atenteze în timp 
potriva navelor străine aflate în apele 
internationale. Guvernul suedez își va 
apăra drepturile în cazul dacă măsu
rile americane se vor extinde asupra 
navelor comerciale suedeze.

Această declarajie a guvernului 
suedez a fost adusă la cunoștința 
ambasadei americane la Stockholm.

international 
navele mari- 
sfat nu tre- 

de pace îm-

între-

presei, 
aven-

invazia împotriva Cubei dintre mă
surile pe care S.U.A. le pot 
prinde față de această țară.

Judecind după relatările 
S.U.A. încearcă să atragă în
tura militară pe care o pregătesc 
împotriva Cubei, guvernele țărilor 
latino-americane și chiar să o pună 
sub steagul O.N.U. Ziarul „New 
York World Telegramm and Sun" 
scrie că „Departamentul de Stat 
încearcă să obțină pe neobservate 
ca ■ operațiunile militare americane 
împotriva Cubei să se desfășoare 
sub steagul O.N.U. ca și în Coreea”. 
„Dacă această încercare nu va reu
și, 'scrie ziarul, această operațiune 
militară, în măsura posibilului, se va 
desfășura sub steagul Organizației 
Statelor Americane". Ziarul adaugă 
că „și într-un caz și în celălalt 
S.U.A. ar avea rolul de agent exe
cutant și efectivul trupelor america
ne ar ’fi cu’mult mai mare decît ’al 
altor trupe. în mod practic acestea 
ar fi trupe americane".

în cuvîntarea radiotelevizată prin 
care a încheiat vineri campania 
electorală. în vederea referendumu
lui constitutional din 28 octombrie, 
de Gaulle a cerut francezilor să a- 
probe ca, de aci înainte, președin
tele Republicii să 
universal. Ca și 
în precedentele 
sale discursuri, de 
Gaulle a însoțit 
această cerere, 
menită, după cum 
a spus el, să 
facă din preșe
dintele Republicii 
tiunii, de amenințarea că, dacă re
ferendumul nu Va fi aprobat cu o 
majoritate categorică el se va re
trage.

Totodată, de Gaulle a invocat în 
sprijinul cererii sale, situația de 
criză internațională provocată de 
măsurile militare ale 
triva Cubei.

Cu toate acestea, 
zile numărul luărilor 
favoarea „Nu"-ului a 
accentuat îndeosebi 
nitar al campaniei duse împotriva 
modificării constituționale cerută 
de de Gaulle. In 30 de de
partamente au fost lansate apeluri 
comune ale parfidelor ce se opun 
modificării și printre care se găsesc, 
după cum se știe, cinci din cele 
sase partide principale ale Franței, 
în același timp, 32 de consilii ge
nerale de departamente au chemat 
populația să voteze „Nu“. In toate

fie ales prin vot

Corespondență 
din Paris

însă un 
republican 

din cauza

S.U.A. împo-

în ultimele 
de poziție în 
crescut. S-a 
caracterul u-

aceste apeluri și chemări se arată 
că transformarea președintelui Re
publicii într-un „ghid", așa cum cere 
de Gaulle, ar face din aceaștă func
țiune o dictatură personală, ar sub
mina instituțiile republicane, ar des
chide calea aventurilor reacționare 

în politica internă 
și externă a țării. 
Nu s-a putut con
stitui 
front 
unic
politiâii anticomu
niste falimentare 

a liderilor, socialiști de dreapta și 
a conducerii partidelor burgheze.

Luări de poziție în favoarea „Nu"- 
ului au fost înregistrate în cercurile 
cèle mai diverse. De pildă, foștii 
președinți ai Republicii, Vincent Au- 
riol și René Coty, președintele Sena
tului, Gaston Monnerville, 25 de per
sonalități din conducerea Rezistenței, 
în frunte cu Jules Moch și Daniel Ma
yer, un grup de artiști și scriitori, 
printre care Aragon, Françoise Sa
gan, Jean Vilar, Max-Paul Fouchet, 
Sylvia Montfort, Danièle Delorme 
și numeroase alte personalități au 
cerut să se voteze „Nu".

în sfîrșit, .în lumea universitară 6 
sindicate de la Facultatea de știin
țe, 50 de profesori de la Școala 
Normală din Paris, 85 de profesori 
ai Centrului pedagogic special și 
numeroși alți universitari au redac
tat apeluri asemănătoare.

T. VORNICU

IN SPRIJINII!
INDONEZIA. Consiliul național 

al celei mai mari uniuni sindicale 
din Indonezia, Sobsi, a dat publici
tății o declarație în care protestea
ză împotriva blocadei instituite de 
S.U.A. contra Cubei și prin care își 
exprimă aprobarea totală față de 
declarația guvernului 
legătură cu hotărîrea 
a președintelui S.U.A.

MAROC. Uniunea
muncii, care întrunește peste 500 000 
de oameni ai muncii, 
conducerii ““ 
oamenilor 
gramă în 
S.U.A.

ISLANDA. în legătură cu acțiu
nile S.U.A. împotriva Cubei, frac
țiunea parlamentară a Uniunii 
populare din Islanda a adoptat ho
tărîrea de a prezenta spre exami-

sovietic în 
provocatoare

marocană a

a . adresat 
Uniunii revoluționare a 

muncii din Cuba o tele- 
care condamnă acțiunile

Cu Iermitate și curaj, poporul cuban g-a ridicat în apărarea patriei sale
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eus El LIBERE
nare Altingului (parlamentului) un 
plan de rezoluție cu privire la lichi
darea imediată a bazelor militare a- 
mericane din. Islanda.

S.U.A. Peste 1 000 de demonstranți 
au înconjurat sîmbătă Casa Albă. Ei 
purtau pancarte cu lozincile : „Să se 
pună capăt blocadei Cubei“, „Em
bargoul este un act de război“, „Jos 
politica canonierelor", „Nu vrem 
războaie“, „Kennedy și Hrușciov, în
cepeți tratative“, „Să se interzică 
blocadele“, „Tratative în loc de 
blocadă“.

Ziarul canadian „EXAMINER“ 
scrie că dacă Statele Unite se 
alarmează de posibilitatea exis
tentei unor baze de rachete în 
Cuba „ele ar trebui să iie logice 
și să-și retragă nenumăratele 
baze care încercuiesc frontierele 
Uniuni’. Sovietice".

ANGLIA. Mii de cetățeni s-au 
adunat în Trafalgar Squar din 
Londra, exprimîndu-și indignarea 
față de acțiunile S.U.A. împotriva 
Cubei. Cunoscutul luptător pentru 
pace Bertrand Russell, conducăto
rul „Comitetului celor 100“, a adre
sat participanților la miting o scri
soare în care califică blocada 
americană împotriva Cubei drept 
„acțiunea cea mai lipsită de răspun
dere" din ultimul timp. Russell su
bliniază că numai reținerea mani
festată de șeful guvernului sovietic,

N. S. Hrușciov, a salvat lumea de la 
o catastrofă nucleară. Demonstranții 
au pornit spre reședința provizorie 
a primului ministru al Angliei. Po
liția a intervenit, arestînd aproxi
mativ 150 de demonstranți.

★
Referindu-se la hotărîrea guverne

lor Cambodgiei și Cubei de a stabili 
relații diplomatice Ia nivelul amba
sadelor, agenția ASSOCIATED 
PRESS relatează. : „Observatorii di
plomatici consideră că acesta este un 
gest de sprijin al Cambodgiei pen
tru Cuba în criza actuală cu S.U.A.“.

„Probele" americane 
puse la îndoială în Anglia
După cum relatează coresponden

tul militar al ziarului „Times“, un”ț\ 
experți militari din Anglia și-au ex
primat îndoiala că fotografiile luate 
de avioane de recunoaștere ameri
cane ar constitui, după cum pretind 
cercurile oficiale din S.U.A., „dovada 
pozitivă” a prezenței unor proiectile 
strategice în Cuba. Ziarul arată că 
fotografiile navelor despre care în 
S.U.A. se afirmă că ar fi transportat 
bombardiere la Havana au fost și 
mai mult criticate, întrucît nu s-a 
furnizat nici o dovadă că lăzile 
aflate pe bord conțineau bombardie
re, așa cum s-a susținut.

Primire entuziastă la Havana
Vestea că primul vas 

care a trecut prin blocadă 
poartă pavilion sovietic, 
s-a răspindit cu repeziciu
nea taifunului. In citeva 
ore, portul era înțesai de 
oameni, vuia de aclamațiile 
mulțimii, de cintece revo
luționare. La 45 de ore 
după închiderea Cubei în 
deștele flotei milifare nord- 
smericane, mai exact vi
neri la ora 6,00 dim., ora 
locală, petrolierul sovietic 
„Vinnifa“ a trecut prin fafa 
marelui far Castillo del 
Morro, de la intrarea în

portul Havana, in uralele tr-un miting, la care a luat 
nestăvilite ale muncitorilo' :uvîntul secretarul general 
portuari din capitală. Bucu
ria mulțimii este cu nepu
tință de descris. Marinarii 
sovietici au fost, pur și 
simplu, luați pe sus și a- 
runcafi de la un grup la 
altul, ca niște mingi. Mun
citorii cubani îi prindeau 
In brafe, îi sărutau, strigau 
„Trăiască Uniunea Sovieti
că“, „Uniunea Sovietică, 
mereu cea dinții".

Marea manifestare 
prietenie a populației 
pitalêi s-a transformat

de 
ca- 
în-

REDACTIA SI ADMINISTRAȚIA': București, Piața „Scinteii”. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali si difuzoril voluntari din tntreprinderi sl instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

al Centralei muncitorilor 
Cubei revoluționare, Lazaro 
Pena. Vorbitorul a mulțu
mit solilor sovietici pentru 
ajutorul pe care U.R.S.S. 
îl acordă poporului cuban, 
subliniind că îndrăzneala 
marinarilor de pe „Vinnița“ 
constituie un exemplu 
demn de urmat pentru 
înșiși luptătorii Cubei re
voluționare.

(.'rin telefon).
ORLANDO IBANEZ

—______ sFMfür —


