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După călătoria făcută in Indonezia, India șl Bir mania

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și ton Gheorghe Maurer 

au sosit in Capitală

La sosire, pe aeroportul Băneasa.

Miercuri dimineața s-au îna
poiat în țară din călătoria fă
cută în Indonezia, India și 
Birmania tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Române, îm
preună cu tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri și Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Ro
mine.

Pe clădirea aerogării Bănea
sa erau arborate drapelele de 
stat ale R. P. Romine, Repu
blicii Indonezia, Republicii 
India și Uniunii Birmane.

In întîmpinare, pe aeroport, 
au venit tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dra
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Gh. Gaston-Marin, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători, ai insti
tuțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești, oameni de 
știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, numeroși oa-
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Moscova—Kremlin
Părăsind teritoriul marii Uniuni Sovietice, în drum spre 

patrie, vă mulțumim încă o dată dragi tovarăși, pentru pri
mirea frățească și vă transmitem un cald salut tovărășesc și 
cele mai bune urării de noi succese în activitatea dv. și a 
întregului popor sovietic pentru construirea comunismului și 
apărarea păcii.

meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

Au fost de față Iusuf Badri, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Indonezia, 
R. D. Chakravarty, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii India, șefi ai celorlalte 
misiuni diplomatice acreditați 
in R. P. Romînă.

In momentul în care tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej își face apariția în ușa 
avionului, marele număr de 
oameni ai muncii aflați pe ae
roport au aclamat îndelung, 
cu căldură, pe conducătorii de 
stat care au dus mesajul de 
pace și prietenie al poporului 
român în îndepărtatele țări ale 
Asiei.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu se 
îmbrățișează cu condu ~* lorii 
de partid și de stat v< ;.i în 
întîmpinare.

Tovamșul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej împreună cu tovară
șii Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu se întrețin 
apoi cu membri ai ambasade
lor Indoneziei și Indiei aflați 
pe aeroport, salută cordial pe 
șefii celorlalte misiuni diplo-

matice și persoanele oficiale 
venite în întîmpinare.

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

Președintele Consiliului de 
Stat și președintele Consiliului 
de Miniștri răspund cu căldu
ră ovațiilor puternice, înde
lungi, pline de entuziasm ale 
reprezentanților oamenilor 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene.

★
La plecarea de la Moscova 

pe aeroportul Vnukovo, pa
voazat cu drapelele de stat 
ale Republicii Populare Romi- 
ne și Uniunii Sovietice, con
ducătorii de stat romîni au 
fost conduși de tovarășii Leo- 
nid Brejnev, Frol Kozlov, A- 
lexei Kosîghin, precum și de 
Vasili Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice fi 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți reprezentanți 
ai ambasadei Indiei și Indo
neziei. Au fast, de asemenea, 
de față Nicolae Guină, amba
sadorul R. P. Romîne în Uni
unea Sovietică, precum și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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24 octombrie, 1962
De pe bordul avionului special.

Tînăra laborantă Valentina lonescu de la Uzina „Tehnofrig“ din Cluj 
lucrează la unul din modernele aparate da control cu care este 

dotat laboratorul uzinei.

■
 a comitetul U.T.M. 

al Uzinei de pie
lărie și încălță
minte din Cluj ni 
s-au dat relații

i despre felul în 
care antrenează 

organizațiile U.T.M. tinerii în 
..întrecerea socialistă.

— în adunările generale — 
ne-au spus tovarășii — s-a 
discutat adesea despre între
cerea socialistă. Aceasta, nu 
pentru că tinerii n-ar fi cu
noscut rolul. ei educativ sau 
n-ar fi animați de dorința de 
a se întrece, ci pentru a-i o- 
rienta în stabilirea angaja
mentelor, pentru'a-i ajuta să 
găsească cele mai bune mij
loace pentru. îndeplinirea lor, 
în scopul creșterii contribuției 
acestora la realizarea sarcini
lor de plan.

Ne-am oprit la brigada lui 
Kelemen Martin din secția 
croit. Tînărul și-a întrerupt o 
clipă lucrul și ne-a arătat un 
caiet.

— în el sînt trecute anga
jamentele brigăzii. în luna oc
tombrie, de exemplu : toate 
produsele de calitate superioa
ră, economii — 35 000 dm p 
piele, nici o întîrziere sau 
absență nemotivată, păstrarea 
curățeniei la locul de muncă. 
Angajamentul este defalcat pe 
fiecare tînăr în parte în func
ție de pregătirea și experiența 
pe care o are : eu voi econo
misi 900 dm p piele, Olga Hu- 
luban 600 etc. Procedînd 
astfel, fiecare tînăr simte o 
răspundere mai mare pentru 
munca sa și pentru activitatea 
întregului colectiv.

Muncitor

Joi 25 octombrie 1962

Declarația guvernului Republicii Populare Domine
privind acțiunile agresive

ale Statelor Unite ale hericii împotriva Cubei
Guvernul Republicii Populare Romîne consideră că Decla

rația din 22 octombrie a președintelui Statelor Unite ale Ame
rica și proclamația sa din 23 octombrie, prin care se ordonă 
forțelor militare americane să supună controlului toate vasele 
ce se îndreaptă spre Cuba și să instituie supravegherea mili
tară permanentă a teritoriului ei, înfăptuind astfel blocada 
maritimă a Cubei, creează o mare primejdie pentru pace și 
securitate în regiunea Caraibilor și în lumea întreagă.

Guvernul S.U.A. încalcă în mod flagrant obligațiile pe care 
și le-a asumat semnînd Carta Națiunilor Unite, care interzice 
în mod expres membrilor Organizației Națiunilor Unite să re
curgă în relațiile lor internaționale la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța.

Faptul acesta nu poate să nu provoace îngrijorarea tuturor 
statelor iubitoare de pace care își respectă angajamentele in
ternaționale și care militează pentru ca aceste angajamente să 
devină realități.

Libertatea de navigație în marea liberă este un drept suveran 
al tuturor statelor, recunoscut în mod unanim. Hotărîrea S.U.A. 
de a ataca în marea liberă vasele care nu s-ar supune contro
lului forțelor militare americane, creează pericolul izbucnirii 
unui conflict armat general, cu grave urmări pentru întreaga 
omenire.

Guvernul Statelor Unite a prezentat drept cauză a acestor 
acțiuni ale sale pericolul de agresiune care ar veni din partea 
Cubei, or este bine cunoscut că nu Cuba este acea care ame
nință pacea în regiunea Caraibilor.

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

Nu Cuba a violat spațiul aerian și apele teritoriale ale S.U.A., 
ci Statele Unite au organizat și organizează în mod sistematic 
și fățiș violarea spațiului aerian și a apelor teritoriale cuba
neze.

Nu Cuba a atacat teritoriul Statelor Unite, ci Statele Unite 
au organizat de pe teritoriul lor invadarea Cubei de către 
bande înarmate de mercenari.

Cu toate acestea, guvernul Republicii Cuba a luat de repe
tate ori inițiativa rezolvării, pe cale pașnică, prin tratative a 
problemelor litigioase cu S.U.A. Dar tot de atîtea ori, guvernul 
american a respins aceste inițiative.

Recunoașterea dreptului inalienabil al popoarelor de a-și 
alege singure căile de dezvoltare, de a-și orîndui viața în con
formitate cu voința lor, de a-și lua măsurile pe care le consi
deră potrivite pentru apărarea securității patriei lor, constituie 
un factor esențial al relațiilor pașnice internaționale. Guvernul 
american încearcă să răpească poporului cuban acest drept

sfint. FI declară fățiș că scopul politicii siale este răsturnarea 
guvernului legal cuban. Aceasta reprezintă un amestec inad
misibil în treburile interne ale Cubei, o amenințare directă la 
adresa independenței și suveranității poporului cuban.

Acțiunile cercurilor imperialiste americane îndreptate împo
triva Cubei amenință nu numai suveranitatea și independența 
acestei țări, ci reprezintă un atac împotriva principiului inde
pendenței și suveranității statelor.

Trebuie să se înțeleagă că în zilele noastre cercurile impe
rialiste nu mai pot impune prin forță voința lor unor popoare 
libere. Alături de Cuba stau popoarele iubitoare de pace și 
libertate, care dispun astăzi de posibilitatea de a bara calea 
agresorului. Toate statele au datoria să-și unească eforturile 
pentru a opri agresiunea împotriva Cubei și pentru a salvgarda 
cauza păcii și a independenței popoarelor.

Mai mult ca oricînd, se impune înțelepciune și simț de răs
pundere în politică, deosebită grijă pentru menținerea și întă
rirea păcii și eliminarea pericolelor care planează asupra lumii. 
De la înțelegerea acestui imperativ trebuie să pornească orice 
guvern, orice om de stat cu sentimentul răspunderii față de 
propriul lor popor și față de toate popoarele.

Guvernul Republicii Populare Romîne, atașat principiilor 
coexistenței pașnice, militează împotriva oricăror manifestări 
ale politicii de pe poziții de forță, acționează pentru rezolvarea 
pe calea tratativelor a tuturor problemelor litigioase și consi
deră necesar să atragă atenția asupra gravei răspunderi ce re
vine guvernului S.U.A. pentru toate consecințele care ar putea 
rezulta de pe urma continuării politicii sale actuale față de 
Cuba.

Guvernul Republicii Populare Romîne aprobă întrutotul de
clarația Guvernului sovietic din 23 octombrie și consideră că 
prin aceasta au fost servite interesele păcii, dîndu-se avertis
ment guvernului S.U.A. asupra consecințelor nefaste ale poli
ticii sale de pe poziții de forță.

Guvernul Republicii Populare Romîne consideră că este de 
datoria Consiliului de Securitate să condamne acțiunile agre
sive ale S.U.A. împotriva Cubei și să ceară Guvernului ame
rican încetarea acestor acțiuni. Guvernul romîn a dat instruc
țiunile corespunzătoare reprezentantului Republicii Populare 
Romîne în Consiliul de Securitate.

Guvernul Republicii Populare Romîne, exprimînd sentimen
tele și voința poporului romîn, își reafirmă solidaritatea de
plină cu lupta eroică a poporului cuban, care își apără cu fer
mitate și curaj patria sa liberă. Alături de celelalte țări socia
liste, de toate statele iubitoare de pace, țara noastră este hotă- 
rîtă să-și aducă întreaga sa contribuție pentru menținerea și 
apărarea păcii în lume.

Întrecerea socialistă — 
școala a înaltei conștiințe

Se procedează bine în bri
gada lui Kelemen și aceasta 
face ca lună de lună să se 
obțină rezultate bune. în le
gătură cu stabilirea angaja
mentelor, am întîlnit tot aici 
în uzină și alte situații sesi
zate mai apoi și la „Tehno
frig”, „Metalul roșu” etc. Sînt 
tineri care își i-au angajamen
te „la general”, fără să-și 
concretizeze obiectivele. Ce 
fel'de întrecere este aceasta? 
Care sînt criteriile de apre
ciere ? Iată un exemplu grăi
tor.

în atelierul de strungărie al 
întreprinderii „Tehnofrig” lu
crează o echipă de 4 tineri 
condusă de Benedek Iosif. Co
lectivul acesta nu numai că 
nu obține rezultate bune în 
întrecere, dar în septembrie au 
fost dese cazurile de neînde- 
plinire a planului, de rebutare 
a unor produse. Discutam cu 
unij tineri din echipă, dornici 
să cunoaștem cum și-a stabi
lit fiecare angajamentele, cum 
și le-a îndeplinit.

— La noi, ne-au spus ei, 
nu-și ia fiecare angajament. 
Există unul general al echi
pei...

Iată o situație nefirească. 
Angajamentul colectivului 
trebuie să cuprindă o părtici
că din eforturile fiecăruia, 
din dorința fiecăruia de a 
lucra mai bine. Numai în a- 
cest fel angajamentul este 
mobilizator și există condiții 
ca să fie îndeplinit.

Sau o altă situație. Așa cum 
este și firesc,. nu toți tinerii 
din uzină lucrează în echipe 
sau brigăzi. Dar ei doresc să

se întreacă, să-și măsoare for
țele cu cei mai buni, să-i a- 
jungă, pentru a ridica pe o 
treaptă superioară activitatea 
economică a uzinei. De aceștia 
însă se ocupă puțin organiza
țiile U.T.M. Aceasta face ca 
unii să se mulțumească cu re
zultate mediocre. Ce conse
cințe are un asemenea fel de 
a munci cu tinerii, nu este 
greu de văzut. Sînt cazuri ca 
cel de la Uzina de pielărie și 
încălțăminte, cînd fazele an
terioare cusutului-împrejur 
(îndoit, căptușit) nu sînt exe
cutate corect. Dacă toți tinerii 
și-ar fi propus ca prim obiec
tiv — calitatea, desigur că 
multe neajunsuri se puteau 
înlătura. Situații asemănă
toare găsești și în alte între
prinderi din oraș.

A-ți stabili în fața colecti
vului o obligație, are o mare 
valoare educativă. Să știi cu 
cine te întreci, cu ce obiective 
— iată una din principalele 
probleme pe care le ridică 
antrenarea tinerilor în între
cerea socialistă.

Organizațiile U.T.M., mai
ștrii, inginerii, trebuie să-i 
ajute pe tineri ca, lună de 
lună, să-și stabilească anga
jamente concrete, pornind de 
la rezultatele obținjute. Nu
mai astfel ele vor fi cu ade
vărat mobilizatoare, iar tinerii 
vor putea fi sprijiniți în în
deplinirea lor.

O altă problemă care tre
buie să stea mai mult în a- 
tenția organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderile clujene 
este urmărirea rezultatelor 
obținute de tineri în întrecere.

Cum se face aceasta ? Există 
în unele locuri de muncă 
grafice cu evidența precisă a 
rezultatelor, panouri, se a- 
nunță periodic la stația de ra
dioamplificare situația diferi
telor colective aflate în între
cere.

La Uzina „Tehnofrig” ni 
s-au relatat două fapte. Pri
mul: într-o anumită perioadă, 
cîțiva tineri dintr-o brigadă 
de ia atelierul mașini-unelte 
— secția a Il-a nu-și putea în
deplini angajamentele. Cum 
e normal, biroul organizației 
de bază U.T.M. de aici a cerut 
sprijin organizației de partid, 
conducerii secției, responsabi
lului grupei sindicale. Din a- 
nșliza făcută s-a constatat că 
randamentul scăzut al aces
tora se datora faptului că nu 
știau să-și organizeze bine lo
cul de muncă și că nu folo
seau rațional timpul de lucru. 
S-au luat de îndată măsuri. 
Maistrul a acordat o mai 
mare asistență tehnică, biroul 
organizației U.T.M. i-a ajutat

să înțeleagă ce înseamnă să 
folosești bine cele 480 de mi
nute. S-a cunoscut deci situa
ția, s-au luat măsuri opera
tive.

La lăcătușerie însă lucrurile 
au stat altfel. Aici lucrează 
echipa lui Alexandru Varga. 
„Buni băieți — și-au zis mem
brii biroului organizației 
U.T.M. — și nu s-au mai in
teresat de ei. între timp echi
pa a primit să execute produse 
noi. Lipsiți de pregătirea și 
experiența necesară, fără un 
angajament care să le stimu
leze activitatea, echipa nu și-a 
făcut planul. Biroul organi
zației U.T.M. a cunoscut cu 
multă întîrziere acest lucru. 
Iată dar în aceeași întreprin
dere, două situații diferite. 
Ce exprimă ele ? Faptul că 
organizațiile U.T.M. nu urmă
resc întotdeauna, în mod con
cret, la fiecare loc de muncă, 
mersul întrecerii socialiste.

Cunoașterea rezultatelor 
muncii tinerilor, a felului în 
care-și îndeplinesc angaja

mentele trebuie să stea mereu 
în atenția organizațiilor 
U.T.M. Ele trebuie să se con-: 
sulte cu maiștrii, cu conduce
rile secțiilor, să semnaleze — 
și cu ajutorul posturilor ute- 
miste de control — neajun
suri în organizarea muncii, 
aprovizionare etc., care ar în-< 
greuna îndeplinirea angaja
mentelor. Adunările generale' 
U.T.M. deschise trebuie să a-* 
nalizeze mai temeinic pârtiei-! 
parea tinerilor la îndeplinirea 
diferiților indici de plan.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să mobilizeze în așa fel tine
rii la întrecerea socialistă în- 
cît aceasta să-și atingă scopul 
său esențial: generalizarea 
experienței fruntașilor, atra
gerea în rîndul acestor mun-, 
citori înaintați a unui număr' 
cît.mai mare de tineri. A ge
neraliza ce e înaintat înseam
nă a face din metodele avan-

I. RODEA

4 300 000 lei economii 
prin inovații

Un grup de inovatori de la 
laminorul de 6 țoii al Uzinei 
„Republica“ din Capitală a 
realizat o mașină de centrat 
țagle la cald. Inovația contri
buie la îmbunătățirea calită
ții țevilor și aduce economii 
anuale de un milion de lei.

în urma inovațiilor aplicate 
în acest an, la Uzina „Repu
blica“ se realizează anual eco
nomii în valoare de 4 300 000 
lei.

Consumul de energie electrică 
a crescut de 4 ori

(Agerpres)

Au terminat
în toate gospodăriile agricole 

de stat din regiunea Argeș și în 
gospodăriile agricole colective 
din raioanele Curtea de Argeș, 
Horezu, Pitești și Rîmnicu Vîl- 
cea s-a terminat în primele zile 
ale acestei săptămîni semănatul
griului. în celelalte raioane s-a

însămînțările
însămînțat cu grîu pînă acum 
mai mult de 80 la sută din su
prafețele prevăzute.

în toamna aceasta însămînță
rile au fost făcute în condiții 
agrotehnice bune,

în raioanele Ineu, Marghi- 
ta, Oradea și Criș, unde cu
rentul electric este larg folo
sit pentru mecanizarea lucră
rilor agricole, precum și pen
tru diferite utilizări casnice, 
consumul de energie electrică

EJn nou

este acum mai mare de a- 
proape 4 ori decît în 1958. 
în prezent, numărul satelor 
electrificate din regiunea Cri- 
șana este de 12 ori mai 
mare decît în 1958.

(Agerpres)

produs

(Agerpres)

Secfia din Brăila a Fabricii de ulei „Prutul" a început să producă 
un nou sortiment de ulei comestibil superior. Este vorba de uleiul 
dietetic, fabricat din germeni de porumb, care se folosesc în alimen
tare, în special de către suferinzii de arterioscleroză.

(Continuare în pag. a III a)

Consfrucjii noi la Onești, regiunea Bacău(Agerpres)



■
 e data aceasta vom discuta despre 

cultura porumbului. Firește, pîrtă în 
primăvară, la însămînțarea lui, mai 
este vreme, dar multe din lucrările 
pregătitoare se fac acum și de reu

șita lor depinde în mare măsură producția de 
porumb boabe a anului viitor. Ca în toate 

celelalte sectoare ale gospodăriilor colective, 
există și aici o mulțime de exemple bune, o 
experiență valoroasă care trebuie să fie larg 
popularizată. Pentru a contribui la generali

zarea ei, ne-am propus ca, în cadrul unei an
chete pe care am întreprins-o în regiunile 
Argeș, București, Oltenia și Ploiești, să pu
nem față în față cîte două gospodării colec
tive, care avînd aceleași condiții de sol și de 
climă, aceleași posibilități de a aplica între
gul complex de lucrări agrotehnice recoman
date de știința agricolă, au obținut producții 
diferite.

,,Seceta a fost de vină, că altfel..." — ne-au 
spus unii dintre interlocutorii noștri 

care au obținut producții mai mici. Dar, oare 
numai seceta a fost de vină ? Tarlalele ale că
ror producții le comparăm sînt despărțite 
între ele doar de un drum de căruțe sau de o 
cale ferată. Și într-o parte și în cealaltă au 
căzut aceleași cantități de apă în acest an să
rac în ploi, apoi, și într-o gospodărie și în 
cealaltă au existat, după cum am arătat, ace
leași posibilități pentru aplicarea regulilor a- 
grotehnice.

Cauzele care au determinat aceste dife

rențe le veți afla din răspunsurile pe care ni 
le-au dat cei cu care am stat de vorbă. Să le 
dăm cuvîntul.

Cum și cînd fad 
arătura ?

Pămîntul e darnic... 
dacă ii dai

PM ia semănat, 
ogorul trebuie

A (,îngrijit
De la ogor — fie el de vară sau de toamnă — 

și pînă în primăvară la însămînțări e vreme lungă. 
In acest interval pămîntul se îmburuienează, 
prinde scoarță. în primul caz se pierd importante 
cantități de substanțe hrănitoare, care sînt consu
mate de buruieni, iar în cel de al doilea se va 
pierde multă apă prin evaporare. Putem să pre
venim aceste pierderi. I-am întrebat pe interlocu
torii noștri cum au procedat. Ca și la primul ca
pitol, răspunsurile n-au diferit prea mult, cu o 
singură excepție.

La gospodăria colectivă din Mogoșani (regiunea 
Argeș), de exemplu, Jn primăvară terenul a fost 
menținut afinat și fără buruieni prin lucrări cu 
grapa, de-a curmezișul arăturii. Pe lingă faptul 
că s-a prevenit astfel evaporarea apei, s-a asigurat 
un bun pat germinativ pentru semințe.

Colectiviștii din comuna Puțu cu salcia n-au 
mai făcut nici o lucrare de la arătură și pînă la 
însămînțare. In asemenea condiții buruienile și 
soarele fierbinte au „furat“ din sol rezervele de 
hrană și respectiv de apă necesare răsăririi și bu
nei dezvoltări a porumbului, mai ales în primele 
faze de vegetație.

Sămința de soi
ta timp sub brazdă la vreme, face

Este bine cunoscut faptul că pămîntul îți dă, dacă 
îi dai. Adică, în situația despre care vorbim, un teren 
bine fertilizat va da recolte mult mai mari decît altul 
căruia nu i-am administrat îngrășăminte. Pe fiecare 
dintre interlocutorii noștri i-am întrebat : „Ce îngră
șăminte ați folosit, cînd și cum le-ați administrat ?” 
Răspunsurile au fost, de data aceasta, mult diferite.

Colectiviștii din Vîlcele, regiunea Ploiești, care au 
obținut o producție medie de 3 750 de kilograme de 
boabe la hectar au băgat sub brazdă, la arătura de 
vară, cîte 20 de tone de gunoi de grajd la hectar pe 
un sfert din suprafața destinată porumbului. în pri
măvară, 
crărilor 
nistrate 
hectar)

în mustul zăpezii, înainte de începerea lu
de întreținere a arăturii, au mai fost admi- 
îngrășăminte naturale 
pe încă un sfert din

(tot cîte 20 de tone la 
suprafață. Tot în pri-

în țoala cele opt gospodării colective a căror pro
ducție de porumb boabe o comparăm, această cultură 
» urmat după plante bune premergătoare. De aseme-

— arătura — s-a făcut la 
A diferit numai, într-o 

care a fost efectuată

nea, prima lucrare de bază 
adîncimea corespunzătoare, 
oarecare măsură, epoca în 
tura. Să luăm cîteva exemple.

La gospodăria colectivă din comuna Mogoșani, 
giunea Argeș, au fosl cultivate cu porumb în 
acesta 140 de hectare. Pămîntul a fost arat în
trecut. Pe o suprafață de 88 de hectare această lu
crare s-a efectuat în vară, imediat după ce a fost 
eliberat terenul de culturile timpurii. Restul ■ suprafeței 
s-a arat după recoltarea culturilor de toamnă. în am
bele cazuri lucrarea a durat cîteva zile.

Vecinii lor din comuna Pufu cu salcia au avut și ei 
de arat și în vară și în toamnă. Suprafața destinată 
porumbului — 130 de hectare — le cerea, deci, un 
volum de muncă aproape egal cu al celor de la Mo- 
goșani, Insă dWI'cfauzS c5 rhiriștile n-au fost eliberate ■ "2™.
la timp de paie, mecanizatorii au început arăturile mai 
tîrziu. La fel s-a întîmplat în toamnă, cînd recoltatul 
porumbului «-a prelungit mult.

Să ne oprim acum lg Vîlcele, în regiunea Ploiești. 
Colectiviștii de aici, oultivînd porumbul numai după 

păioase, au arat în vară întreaga suprafață de 1 125 
de hectare. Este foarte important să refinem că ară
turile s-au efectuat cu plugul cu scormonitor în agregat 
cu grapa, la o zi, două după strîngerea recoltei, cînd 
solul mai era încă reavăn. Adîncimea : 33—36 
centimetri. Pămîntul s-a revărsat după plug și a 
mărunfit de grapă.

La Boldu,. comună, vecină, pe aproape jumătate 
suprafafă, arătura s-a făcui mai la suprafață 
cîfiva centimetri. în plus, această lucrare a

de 
fost

din 
cu 

început 
deabia în luna augusf, cînd se prinsese o scoarfă tare 
și groasă, din care cauză arătura a ieșit bolovănoasă, 

în celelalte gospodări? colective, din celelalte două 
regiuni, la 
în care au 
în general, 

Și totuși 
producție.

Regiunea 
grame la hectar; G.A.C. Pufu cu salcia : 1 241 de ki
lograme la hectar. Diferența : 1 009 kilograme de boabe 
la hectar.

Regiunea București — G.A.C, Strachina : 2 400 de 
kilograme la hectar; G.A.C. Țăndărei: 2 150 de kilo
grame la hectar. Diferenfa : 250 de kilograme de boabe 
la hectar.

Regiunea Oltenia — G.A.C. Măceșul de sus : 3 900 
de kilograme la hectar ; G.A.C. Goicea Mare : 3 150 
de kilograme la hectar, Diferenfa : 750 de kilograme 
de boabe la hectar.

Regiunea Ploiești — G.A.C. Vîlcele : 3 750 de kilo 
grame la hectar, G.A.C. Boldu : 2 300 de kilograme la 
hectar. Diferenfa ț .1 450 de kilograme de boabe la 

hectar.

acest capitol n-au existat diferenfe ; epoca 
fost efectuate arăturile, adîncimea, calitatea 
au fost aceleași.
în toate cazurile sînt diferenfe evidente de

Argeș — G.A.C. Mogoșani : 2 250 de kilo-

de kilograme de boabe la

alte 
de

Mare parte din restul suprafeții n-a avut nevoie de 
îngrășăminte, deoarece fusese fertilizată în anii pre- 
cedenți. Se știe doar că gunoiul de grajd dă sporuri 
de recoltă timp de 3—4 ani.

La Vîlcele, au fost valorificate toate rezervele de 
îngrășăminte naturale. Comparativ cu vecinii lor, co
lectiviștii din comuna Boldu au făcut mai puțin în 
această privință. Ei au administrat îngrășăminte chi
mice pe suprafețe mai mari decît cei din Vîlcele. Dar 
se știe că porumbului îi priește în mai mare măsură 
gunoiul de grajd.

Unde sînt diferențe în fertilizarea solului, nu se 
poate să nu fie diferențe și Ia producție. Vom verifica 
acest adevăr și la gospodăriile colective vecine din 
Mogoșani și Puțu cu salcia din regiunea Argeș.

La gospodăria colectivă din comuna Mogoșani, pe 
suprafața de 52 de hectare unde a fost însămînțat 
porumb după porumb (în primul an), au fost încor
porate în sol cîte 20’ de tone de îngrășăminte natu
rale și cîte 400 de kilograme de, superfosfat la hec
tar. Vecinii lor din comuna Puțu cu salcia au ferti
lizat 40 de hectare, însă au dat numai cîte... 5 tone 
de gunoi de grajd la hectar.

Aceasta a însemnat, în fond, mai nimic, deoarece 
împrăștiindu-se pe o suprafață mare o cantitate atît 
de mică de îngrășăminte, nu s-a putut asigura necesa
rul de Bubstanțe hrănitoare în sol. Dacă s-ar fi valo
rificat toate rezervele (și au existat adevărate depozite 
și în gospodărie, și la marginea satului), s-ar fi putut 
administra pe toată suprafața cel puțin cîte 20 de tone 
de mraniță la hectar. Și aceasta era necesar cu atît 
mai mult cu cît gospodăria este tînără și pămîntu- 
rile (lucrate înainte în condițiile gospodăriei indivi
duale) aveau o fertilitate scăzută.

Diferențe la acest capitol au existat și între colecti
viștii din comuna Țăndărei, față de cei din Strachina, 
regiunea București. Ultimii, odată cu arătura adîncă, 
au încorporat în sol îngrășăminte naturale, în timp ce 
primii n-au făcut acest lucru.

măvară, au mai împrăștiat pe 80 de hectare cîte 
amoniu ța hectar.

Interesant de remarcat este faptul că în afară 
de cele două gospodării colective amintite, în 
celelalte, lucrările de întreținere a ogoarelor pînă 
la însămînțat n-au diferit absolut deloc. Și cei 
care au obținut producții sporite, și cei cu pro
ducții mai mici au procedat la fel. Să exemplifi
căm. Și colectiviștii din Vîlcele și vecinii lor din 
Boldu au discuit în primăvară întreaga suprafață 
înainte de însămînțat.

La Strachina s-a discuit de două ori în cruciș 
și în curmeziș (a fost nevoie). La Țăndărei s-au 
făcut tot două lucrări, dar cu cultivatorul (așa 
au dictat condițiile locale).

Dacă ați urmărit cu atenție tot ceea ce am ară
tat pînă aci, ați observat că deocamdată, între 
gospodăriile colective din Măceșul de sus și Goi
cea mare (regiunea Oltenia) n-a existat nici o di
ferență, în modul și timpul de efectuare a lucră
rilor despre care s-a amintit pînă acum. Și totuși, 
așa cum am arătat, între producțiile obținute de 
aceste două gospodării a existat o diferență mare 
— 750 de kilograme de boabe la hectar.

Putem să tragem de aici concluzia că lucrările 
de întreținere a ogoarelor nu influențează cu 
nimic producția ? Sînt foarte necesare cîteva 
precizări.

upă cum ați observat, în ma- 
jerit&tc® gospodăriilor despre 
cav« vorbim n-au existat deose
biri mari în ceea ce privește 
arăturile pentru porumb.
Exceptînd cele două exemple 

prezentate, în celelalte unități
această lucrare s-a făcut la timp și la a- 
dîncimea recomandată de agrotehnica. La 
Boldu și la Puțu cu salcia diferențierile au 
început chiar de aici. întîrziindu-se arătu
rile, terenurile celor două gospodării colec
tive au pierdut, prin evaporare, o mare can
titate de apă. Oricare agricultor își dă seama 
ce a însemnat aceasta în condițiile unui an 
sărac în precipitații. Totuși, nu numai aci 
s-au obținut recolte mai scăzute. Nu e cazul 
încă să ne punem acum întrebarea : de unde 
provin diferențele? Pentru că porumbul cere 
să i se aplice un întreg complex de lucrări 
agrotehnice, după cum vom vedea.

Să mergem, deci, mai departe cu compara
țiile noastre.

i grotehnica arată că importanța 
gunoiului de grajd, ca și a altor 
îngrășăminte naturale, nu con
stă numai în cantitatea de sub
stanțe nutritive care se introduc 
în sol odată cu acesta. Gunoiul 
de grajd mărește în același timp

cu aproximativ 200 la sută capacitatea solu
lui de a reține apa, ceea ce face ca în anii 
secetoși (cum a fost acest an) sporurile de 
recoltă pe terenurile îngrășate să fie mult 
mai mari față de cele neîngrășate.

Mai mult decît atît, efectul îngrășăminte
lor naturale se face simțit și la culturile care 
urmează în al doilea, și chiar în al patrulea 
an de Ia aplicarea lor.

Dar nici îngrășămintele singure nu hotă
răsc obținerea unor producții mari.

Să vedem cj se întîmplă mai departe.

I de la început trebuie arătatncă
că nici una din cele opt gospo
dării colective ale căror produc
ții de porumb boabe le compa
răm, n-au respectat întrutotul 
recomandările agrotehnicii. După 
cum ați constatat, nicăieri în ca

zurile noastre nu s-a efectuat nici o lucrare 
de întreținere a ogoarelor de vară. Și anul 
trecut n-a fost prea sărac în precipitații. Au 
căzut ploi, au răsărit buruieni, s-a format 
crustă. Pînă în toamnă se impunea să se dis- 
cuiască sau să se lucreze cu cultivatorul, 
după caz.

Nu mai este necesar să arătăm ce a în
semnat pentru colectiviștii din comuna Puțu 
cu salcia faptul că n-au folosit nici discul, 
nici cultivatorul, nici grapa, de la arături și 
pînă la însămînțări.

Dar dacă toate gospodăriile colective amin
tite au procedat aproape la fel (și unele din 
ele chiar și la celelalte lucrări) atunci, de 
unde provin diferențele de producție ?

Vom vedea din cele ce urmează.

Colectiviștii din comuna Măceșul de Sus regiu
nea Oltenia, au însămînțat porumbul aproape in 
același timp cu vecinii lor din Goicea Mare. în 
amindouă gospodăriile lucrarea a fost terminată 
în 12 zile, în luna aprilie, cînd solul a avut o 
temperatură de 8-10 grade Celsius. Să vedem 
însă, ce au însămînțat unii și ce au însămînțat cei
lalți, ce soiuri au folosit.

La Măceșul de Sus, începînd din anul 1960 a 
fost^ organizat un cîmp experimental pe o supra
față de 40 hectare. Aici, sub îndrumarea ingineru
lui agronom, s-au încercat diferite soiuri de po
rumb, urmărind comportarea fiecăruia: perioada 
de vegetație, rezistența la secetă, la șiștăvire, 
productivitatea, reacția față de îngrășăminte etc. 
Pe baza acestor experiențe, s-au stabilit cei mai 
corespunzători hibrizi de porumb pentru condițiile 
lor de climă și de sol. Au constatat, de pildă, că 
unii hibrizi cu coacere timpurie sînt cei mai po
triviți și pe aceștia i-au cerut atunci cînd au fă
cut schimbul de sămînță la baza de recepție.

Colectiviștii din Goicea Mare au folosit tot hi
brizi dubli, dar, neexperimentînd pe teren pro
priu comportarea lor, nu i-au ales pe cei care ar 
fi dat~ cele mai bune rezultate aici. Băgînd sub 
brazdă sămînță din soiuri cu coacere târzie, aceasta 
a influențat negativ producția. In condițiile 
critice de dezvoltare a plantei și de formare a 
bobului, a venit seceta și cultura a suferit.

Au existat însă și altfel de diferențe.
Și la Mogoșani și la Puțu cu salcia (regiunea 

Argeș) s-au folosit aceleași soiuri de porumb. La 
primii însă cultura a fost mai uniformă, plantele 
s-au dezvoltat mai bine, în timp ce la ceilalți s-a 
observat încă de la răsărire o heuniformitatg în 
lan, care a rămas așa pînă la recoltat. Care a fost 
cauza ? La Mogoșani, printr-o bună organizare 
a muncii,* prin repartizarea chibzuită a brațelor 
de muncă și a atelajelor, prin aprovizionarea rit
mică a semănăfbWl&r s-ă^reușit să se termine 
însămînțatul în 14 zile de la începerea lui (a 
durat între 10-24 aprilie). Vecinii lor din co
muna Puțu cu salcia au început mai din timp

cit o ploaie bună

această lucrare (la 1 aprilie), dar au mers mai 
încet, prelungind-o mult, pînă la 27 aprilie. Fi
rește, plantele au răsărit și ele rînd, pe rînd, 
s-au dezvoltat și s-au copt „în rate“. Această ri
sipă de zile a însemnat risipă de boabe. Adău
gind și celelalte diferențe despre care am amin
tit în capitolele precedente, va rezulta acel minus 
de 1 009 kg de boabe la hectar față de producția 
obținută de vecini.

Celelalte gospodării colective — Strachina și 
Țăndărei, regiunea București; Vîlcele și Boldu, 
regiunea Ploiești — nu s-au deosebit cu nimic 
una de alta în ceea ce privește alegerea seminței 
și epoca în care s-a făcut însămînțatul.

■
 e desprind și de aici cîteva învă

țăminte clare. Unii din factorii 
de bază în obținerea unor pro
ducții mari sînt: alegerea celor 
mai potrivite soiuri de sămînță 
și efectuarea însămînțatului în- 
tr-un timp scurt, în cadrul epo

cii optime.
Recapitulînd, vom constata : la Măceșul de 

Sus, Strachina, Țăndărei, Vîlcele, Boldu, Mo- 
goșianj și Puțu cu salcia s-au ales soiuri bune 
de porumb, corespunzătoare condițiilor lo
cale de sol și climă. La Goicea Mare n-au 
fost folosite cele mai potrivite soiuri.

La Măceșul de Sus, Goicea Mare, Stra
china, Țăndărei, Vîlcele, Boldu, și Mogoșani 
s-a însămînțat întreaga suprafață intr-un 
timp scurt. La Puțu cu salcia această lucrare 
a întîrziat.

Dar încă n-am epuizat toate condițiile care 
determină producția. Să urmărim în conti
nuare ultimul capitol.

Porumbului de pe cele 1125 de hectare ale colec
tiviștilor din Vîlcele i-au fost date patru prașile 
mecanice, completate cu 4 prașile manuale, cu 
sapa, printre plante, (după însămînțare pămîntul 
fusese afinat printr-o lucrare cu sapa rotativă). 
Este interesant de reținut faptul că, aglomerîn- 
du-se muncile și avînd o mare suprafață cultivată 
cu porumb, colectiviștii de aici, pentru ca lucra
rea să nu întîrzie, au folosit la prășitul mecanic, 
pe o mare parte din suprafață (425 de hectare) 
atelajele proprii. Și încă o remarcă de o deosebită 
importanță, mai ales în condițiile climaterice din 
acest an ; cunoscînd bine gradul de fertilitate al 
fiecărei parcele, colectiviștii din Vîlcele au asigu
rat densitatea corespunzătoare. Pe terenurile mai 
slab productive au lăsat, la rărit, cîte 25 000 de 
plante la hectar, iar pe cele mai fertile 28 000- 
30 000 de plante la hectar.

Vecinii lor din Boldu au executat pe 580 de 
hectare trei prașile mecanice completate cu trei 
manuale. A patra prașilă manuală au dat-o numai 
pe 350 de hectare. De aici — o primă diferență. 
In plus, fără să țină cont de condițiile specifice 
acestui an, aplicînd în mod mecanic recomandă
rile agrotehnice, au lăsat o densitate mai mare 
(între 30 000 și 35 000 de plante la hectar) cores
punzătoare unui an cu precipitații normale.

Mai evidentă este experiența colectiviștilor din 
Măceșul de sus. Ei au făcut răritul odată cu 
prima prașilă manuală, lăsînd atunci (potrivit ce
rințelor pentru soiurile folosite și pentru sol) cîte 
35 000 de jiîante Ia hectar. La cea de a doua pra
șilă însă, timpul anunțîndu-se secetos, ei au rărit 
încă odată, lăsînd de data aceasta numai 26 000 
de plante la hectar.

La Goicea Mare s-au efectuat numai cinci pra
șile, față de șase cîte au dat colectiviștii din Mă
ceșul de Sus. Diferențierea nu se oprește însă aici. 
Procedînd la fel ca colectiviștii din Boldu, adică 
aplicînd fără prea mult discernămînt recomandă
rile agrotehnicii cu privire la densitate, ei au lă
sat cîte 30 000 de plante de porumb la hectar. Și 
doar nu sînt vecini cu cei din Boldu, ci cu colec
tiviștii din Măceșul de Sus, al căror exemplu 
puteau să-l urmeze. Să desprindem, oare, de aici

concluzia că „rarul umple carul” ? Nu, pentru că 
26 000 de plante la hectar nu înseamnă „rar”, 
înseamnă densitate corespunzătoare condițiilor cli
materice din acest an.

■
 ste bine cunoscută vorba: „O

prașilă dată Ia timp face cît o 
ploaie bună“. Experiența practică 
a dovedit întotdeauna acest ade
văr și cu atît mai mult în con
dițiile acestui an secetos. Reve

nind la ceea ce am spus cînd am 
discutat despre cultura griului, amintim că 
buruienile sînt dușmanul numărul unu al 
plantelor cultivate. Ele consumă de patru- 
cinci ori mai multă apă, mai multă hrană 
decît porumbul, grîul și celelalte culturi.

Apoi, la lucrările de întreținere, după cum 
am amintit, o atenție deosebită trebuie să 
acordăm asigurării densității optime de plan
te la hectar. în orice caz nu rarul umple ca
rul, dar trebuie să aplicăm diferențiat reco
mandările agrotehnicii, de la zonă la zonă, 
și chiar de la gospodărie la gospodărie. Și în 
orice caz, trebuie să ținem întotdeauna sea
ma și de condițiile climaterice.

Iată, deci, că și de aici provin diferențe de 
producție.

rmărind cu a- 
tenție conclu
ziile pe care 
le-am desprins 
la sfîrșitul iie- 
cărui capitol, 
vom retine că 

nici în cazul porumbului 
nu se poate stabili cu 
precizie care anume din 
lucrările amintite au ho- 
tărît obținerea producții
lor despre care am vor
bit. Aceasta pentru că nu 
există o lucrare care să 
determine, singură, pro

Să cunoaștem și să folosim experiența înaintată!
ducția, ci întregul com
plex.

De ce am luat în discu
ție acum cultura porum
bului ? Nu-i prea devre
me ? Nu, pentru că multe 
din învățămintele des
prinse de aici sînt utile 
acum, în aceste zile și în 
perioada care va urma.

Să le reamintim :
în primul rînd, trebuie 

să continue acum cu toa
tă intensitatea efectuarea 

ogoarelor adinei de 
toamnă, astfel incit să nu 
rămînă nici un petec de 
pămint nearat.

O dată cu arătura, să se 
încorporeze în sol îngră
șăminte naturale pe su
prafețe cît mai mari. Este 
o acțiune la care organi
zațiile U.T.M. din agricul
tură pot aduce o impor
tantă contribuție. Tinerii, 
și în primul rînd conduc

torii de atelaje, să fie 
mobilizați să descopere 
toate rezervele de îngră
șăminte naturale, pe care 
să le transporte fără în- 
tîrziere pe cîmp. Este 
bine ca asemenea acțiuni 
să fie întreprinse acum 
în toate unitățile agricole 
socialiste.

Tot în această perioa

dă să ne gîndim ce să
mînță vom folosi și să ne 
îngrijim de procurarea 
ei din timp.

Cea mai mare parte a 
lucrărilor necesare cul
turii porumbului vor fi 
efectuate în anul viitor. 
Dar pentru ca ele să co
respundă tuturor cerințe
lor agrotehnicii, este ne
cesar ca cei ce le vor 

executa să-și îmbogă
țească cunoștințele pro
fesionale. în curînd se 
vor deschide porțile 
,,școlii belșugului" — 
învățămîntul agrozooteh
nic de masă de trei ani. 
Organizațiilor de bază 
U.T.M. din G.A.S., S.M.T. 
și G.A.C. le revine impor
tanta sarcină de a mobi
liza la aceste cursuri un 
număr cît mai mare de

tineri, de a se preocupa 
permanent de felul în 
care aceștia frecventea
ză cursurile, de felul în 
care se pregătesc. Cei ce 
nu vor fi cuprinși în a- 
ceastă formă de învăță- 
mînt, să fie îndrumați să 
participe la ciclurile de 
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conferințe ce se vor ține 
la căminele culturale, să 
studieze cărțile și broșu
rile de specialitate.

Și aceasta este una din 
căile prin care ne putem 
aduce contribuția Ia în
tărirea economică a uni
tăților agricole socialiste 
în care lucrăm.



Ziua forțelor armate ale R. P. Romine
ntregul nostru po
por sărbătorește 
astăzi Ziua forțe
lor armate ale 
Republicii Popu
lare Romîne. Sta
tornicirea zilei de

25 octombrie ca zi a Armatei
Populare este legată de un 
eveniment important țp is
toria poporului nostru. Cu 18 
ani în urmă, într-o zi . asemă
nătoare de toamnă tîrzie, ar
mata romînă, luptînd eroic 
alături de glorioasa armată so
vietică și sprijinită efectiv de 
masele muncitoare conduse
de P.C.R., a nimicit trupele hi- 
tleriste din nord-vestul țării, 
eliberînd astfel întregul teri
toriu al patriei de sub jugul 
fascist.

Crearea Armatei Republicii 
Populare Romîne este una 
din cuceririle de seamă ale 
poporului nostru. Concomi
tent cu organizarea și condu
cerea luptei oamenilor muncii 
pentru construirea orînduirii 
socialiste, Partidul Muncito
resc Romîn a acordat o per
manentă atenție făuririi și 
întăririi armatei populare, 
brațul înarmat al poporului. 
Conducerea de către partid 
constituie izvorul forței de 
neclintit și al succeselor de 
seamă ale armatei noastre 
populare. Prin grija partidu
lui au fost crescute cadre 
de ofițeri, fii ai oamenilor 
muncii, devotați trup și su
flet poporului, cauzei con- 
truirii socialismului, care 
și-au însușit în școli și aca
demii știința și arta militară 
socialistă, cea mai înaintată 
din lume. Pe baza succeselor 
dobîndite în dezvoltarea eco
nomiei naționale, partidul, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
R. P. R. au înzestrat armata 
cu armament și tehnică de 
luptă de prim rang. Comu
niștii și utemiștii din armată 
au cimentat și mai puternic 
rîndurile ei, au dezvoltat și 
dezvoltă necontenit în rîndu
rile ostașilor conștiința răs
punderii pentru apărarea pa
triei.

Astăzi avem o armată pu
ternică, profund devotată par
tidului pe care oamenii muncii 
din țara noastră se pot bizui 
cu toată încrederea. Milita
rilor noștri le sînt dragi lu
minile Bicazului, holdele 
mănoase ale colectivelor, fur
nalele hunedorene, palatele 
de marmură și sticlă, zîmbe- 
tul copiilor. Mîndri de încre
derea acordată de partid, ei 
își fac cu prisosință datoria 
ostășească. Mărturie sînt suc-

Adunarea festivă
din Capitală

Dămăceanu, 
Ion Dincă, 

Bădărău, Octa- 
secretar al C.C. 
colonel Marin 

Alexandru 
Stan,

P.M.R., ai

In sala Teatrului C.C.S. din 
Capitală ai avat* Inc' mieirari- 
după-amiază adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi Zilei 
forțelor armate ale R. P. Ro
mîne,

In prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii: gene- 
ral-colonel Alexandru Dră- 
ghici, general de armată 
Leontin Sălăjan, Florian Dănă- 
lache, general locotenent Ion 
Ioniță, general colonel Ion 
Tutoveanu, adjunct al mini
strului Forțelor Armate, Va- 
sile Mușat, vicepreședinte al 
C.C.S., general colonel în re
zervă Dumitru —" 
general maior 
acad- Eugen 
vian Nistor, 
al U.T.M., 
Dragu, colonel 
Dăneșcu și Dumitru 
muncitor fruntaș la Uzinele 
„Grivița roșie“.

La adunare au _participat 
membri ai C.C. al 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, generali activi și în re
zervă, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
Capitalei, numeroși ofițeri și 
ostași evidențiați în pregătirea 
de luptă și politică.

Au luat parte atașați mili
tari' ai misiunilor diplomatice 
din R. P, Romînă.

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

Adunarea festivă a fost des
chisă. de general de armată 
Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al 
CiC. al P.M.R., ministrul For
jelor Armate.

Apoi a luat cuvîntul gene
ral locotenent Ion Ioniță, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., comandantul Apărării 
antiaeriene a teritoriului.

După ce a vorbit despre 
semnificația sărbătoririi Zilei 
forțelor armate, precum și 
despre procesul de făurire a 
armatei noastre populare — re
zultat al activității politico- 
organizatorice desfășurată de 
partid, vorbitorul a spus : As
tăzi avem o armată complet 
mecanizată, înzestrată cu ar
mament și tehnică de luptă 
modernă. Conștiința politică a 
militarilor armatei noastre, 
înaltele lor calități morale 
se dezvoltă zi de zi în pro
cesul muncii în unități și ca 
rezultat al activității neobosite 
desfășurate de comandanți, lu
crătorii politici, organizațiile 
de partid și organizațiile 
U.T.M. La recenta aplicație 
militară la care au luat parte 
unități din diferite arme din 
forțele armate ale R- P- Re- 
mîne, Uniunii Sovietice și 
R. P. Bulgaria, armatele noa
stre au demonstrat că sînt 
pregătite să execute orice mi
siune în condițiile folosirii 
mijloacelor moderne de luptă.

Succesele obținute în făuri
rea Și întărirea armatei noa
stre, forța ei izvorăsc din 
conducerea de Către partid, 
din legătura indisolubilă cu 
poporul muncitor. Militarii de 
toate gradele simt permanent 
grija Și dragostea părintească 
a partidului și poporului.

împreună cu celelalte țări 
socialiste, țara noastră nu-și 
precupețește eforturile pentru

căpitan-locotenent
Grigoraș Victor

cesele tot mai însemnate ce 
le obțin în ridicarea continuă 
a măiestriei lor de luptă. Re
centa aplicație tactică, execu
tată în cooperare cu unități 
ale armatei sovietice și bul
gare, a scos încă o dată în 
evidență forța și capacitatea 
de luptă a unităților și sub
unităților armatei noastre, te
meinica lor pregătire care le 
fac capabile să îndeplinească 
misiuni din cele mai com
plexe în condițiile folosirii 
mijloacelor moderne de luptă. 
Armamentul modern și teh
nica de luptă sînt mînuite de 
oameni cu înaltă calificare. 
Crește continuu numărul mi
litarilor de frunte, al specia
liștilor de clasă, al celor care 
își însușesc două sau mai 
multe specialități înrudite cu 
cele de bază. Tot mai multe 
grupe, plutoane și companii 
devin subunități de frunte.

Nu de mult, Consiliul de 
Stat al R. P. R. a conferit 
ordine și medalii unui număr 
de ofițeri care s-au distins 
prin rezultatele obținute în 
instruirea subunităților. Prin
tre ei sînt și numeroși ofițeri 
tineri. Locotenenții — majori 
Vîlcu Traian, Ștefănescu Va-, 
sile, Dincă Ștefan, Corondan 
Vasiie, locotenentul Chiriță 
Mantă, sînt numai cîțiva 
dintre aceștia. Subunitățile 
pe care le comandă au cu
cerit mai mulți ani conse
cutiv titlul de „Subunitate de 
frunte“. Ca o prețuire a hăr
niciei, a muncii entuziaste, 
astăzi pe piepturile lor stră
lucește ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romîne“, 
clasa a V-a.

Un număr însemnat de 
utemiști din armată au primit 
„Diploma de Onoare“ a C.C. 
al U.T.M. pentru rezultatele 
deosebite obținute în îndepli
nirea îndatoririlor ostășești.

Pentru tineretul nostru ser
viciul în Forțele Armate ale 
R.P.R. constituie o chestiune 
de cinste, de onoare, și de mân
drie patriotică. Tinerii care 
vin în armată sînt înconjurați 
cu dragoste tovărășească și 
respectul cuvenit omului har
nic și muncitor. Datorită gri
jii partidului, în armată găsesc 
tot ceea ce le este necesar 
pentru a deveni în scurt timp 
tanchiști, artileriști, transmi- 
sioniști, radio-locatoriști sau 
marinari destoinici. în uni
tăți, ostașii au posibilita
tea de a-și dezvolta înclina- 

apărarea păcii, promovează cu 
Twnsecvență politica leninistă 
de coexistență pașnică, de re
zolvare a problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, de 
extindere a schimburilor eco
nomice internaționale fără dis
criminări și bariere artificiale. 
Primirea călduroasă făcută în 
Indonezia^ India și Birma- 
nia, tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer, subliniază prețu
irea de care se. bucură Romî- 
nia socialistă în cele mai di
ferite părți ale globului.

• Vorbind despre piedicile 
care stau în calea statornicirii 
unei păci trainice, a soluțio
nării pașnice a problemelor 
internaționale litigioase, gene
ral locotenent Ion Ioniță a 
subliniat îngrijorarea profundă 
a omenirii față de acțiunile a- 
greșive ale S.U.A. și ale altor 
țări care fac parte din
N. A.T.O., primejdia pe care o 
prezintă pentru pacea lumii 
reînarmarea Germaniei occi
dentale și situația creiată în 
Berlinul occidental, caracterul 
provocator al manevrelor mili
tare ale N.A.T.O. efectuate re
cent pe teritoriul Greciei.

Referindu-se la recenta de
clarație a președintelui Ken- 
nedy, care ’ a anunțat institu
irea unui control sever al 
S.U.A. asupra tuturor navelor 
care se îndreaptă spre Cuba, 
la pregătirile pe care imperia
lismul american le face în ve
derea unei noi agresiuni ar
mate împotriva eroicului po
por cuban, vorbitorul a spus : 
Acestea sînt acțiuni agresive 
fără precedent, ele reprezintă 
o încălcare brutală a Cartei
O. N.U. și a legalității inter
naționale, un act de agravare 
a încordării, o încercare de a 
înăbuși libertatea și dreptul 
poporului cuban de a decide 
soarta sa. Poporul nostru, 
unindu-și glasul cu cel al tu
turor popoarelor iubitoare de 
pace, ridică protestul său ener
gic fața de acțiunile agresive 
ale S.U.A., aprobă Declarația 
guvernului Uniunii Sovietice 
în legătură cu această provo
care și își manifestă deplina 
solidaritate cu poporul cuban. 
prieten, hotărîrea neclintită de 
a face și pe mai departe tot 
ce depinde de el pentru ză
dărnicirea uneltirilor agresive 
ale cercurilor imperialiste, 
pentru menținerea și întărirea 
păcii în lume.

Sărbătorind împreună cu în
tregul popor Ziua Forțelor Ar
mate — a încheiat general lo
cotenent Ion Ioniță — milita
rii armatei noastre populare, 
strîns uniți în jurul Partidu
lui Muncitoresc Romîn, rapor
tează că sînt gata în orice mo
ment să-și îndeplinească cu 
cinste nobila misiune Ce le-a 
fost încredințată — apărarea 
cuceririlor revoluționare ale 
poporului nostru și, împreună 
cu celelalte armate ale țărilor 
socialiste frățești participante 
la Tratatul de la Varșovia, să 
asigure securitatea întregului 
nostru ' lagăr socialist și cauza 
păcii.

Cuvîntarea a fost subliniată 
cu puternice aplauze.

(Agerpres) 

țiile spre știință și tehnică, 
spre cultură fizică și sport, 
spre literatură și artă. Con
cursurile anuale ale echipelor 
artistice ostășești, spartachia- 
dele militare, au scos de fie
care dată la iveală talente au
tentice, care s-au impus prin 
valoarea lor. Nu puțini sînt a- 
cei tineri avîntați astăzi pe 
marile șantiere ale construc
ției socialiste care și-au însu
șit aici. în Forțele noastre Ar
mate, meseria de șoferi, de 
tractoriști, sau de constructori. 
Militarii noștri sînt cetățeni 
cu drepturi depline ai patriei. 
Ca semn de prețuire pentru 
activitatea lor, mulți dintre ei 
sînt aleși deputați în Marea A- 
dunare Națională sau în or
ganelor locale ale puterii de 
stat.

Consacrîndu-și toată ener
gia, toate eforturile operei de 
desăvîrșire a construirii socia
lismului, făuririi unui trai mai 
bun pentru cei ce muncesc, 
statul nostru militează con
secvent pentru cauza păcii. în 
relațiile sale internaționale, 
partidul și guvernul luptă ac
tiv pentru triumful principii
lor coexistenței pașnice, pen
tru stabilirea unui climat de 
încredere între toate statele.

Militarii armatei noastre 
sînt conștienți că atîta timp 
cît cercurile imperialiste oc
cidentale sfidînd glasul rațiu
nii, amenință cu războaie, res
ping orice propunere a țărilor 
socialiste menită să ducă la 
destinderea încordării inter
naționale, principala lor dato
rie este să-și păstreze mereu 
trează vigilența, să se pregă
tească temeinic.

în aceste zile, cînd cercu
rile imperialiste din S.U.A. au 
organizat grave provocări în
dreptate contra Cubei libere, 
provocări care pun în pri
mejdie pacea lumii, poporul 
nostru, împreună cu popoare
le celorlalte țări socialiste, ur
măresc cu vigilență desfășu
rarea evenimentelor.

Fii credincioși ai poporului, 
militarii Forțelor noastre Ar
mate, alături de forțele arma
te unite ale țărilor participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
sînt întotdeauna gata să în
deplinească misiunea ce le-a 
fost încredințată : apărarea 
muncii libere, constructive a 
poporului nostru, securitatea 
și integritatea întregului lagăr 
socialist.

In cercetareLUNA MARII PRIETENII
Miercuri au avut loc în în

treaga țară noi manifestări 
prilejuite de Luna prieteniei 
romîno-sovietice.

In Capitală, la Casa priete
niei romîno-sovietice, tov. 
Marin Fior ca Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S. a vorbit în fața 
unui numeros public despre 
noile propuneri făcute de Uni
unea Sovietică în fața O.N.U. 
pentru apărarea păcii și secu
rității popoarelor.

La Ateneul R. P. Romîne a 
fost organizată o seară literară 
cu tema „Prietenia rdmîno- 
sovietică oglindită în versuri 
și proză“. Au citit din lucră
rile lor poeții Marcel Breslașu, 
Camil Baltazar, Nina Cassian, 
Ion Crînguleanu, Mihu Drago- 
mir, Ștefan Iureș, Eugen Je-

Selecționata divizionară A — Echipa olimpică 
a R. S. Cehoslovacia : 3-0 (1-0)

în minutul 61 al întâlnirii de 
fotbal : Selecționata divizio
nară A—Echipa olimpică a 
R. S. Cehoslovacia, Petre Emil 
înscrie al 3-lea punct în fa
voarea echipei noastre, stabi
lind astfel și scorul final: 
3—0 (1—0). Primele două punc
te au fost înscrise de Ozon în 
minutul 25 și de Gherghely 
în minutul 53. Această con

Mondialele la volei
MOSCOVA. — (Prin telefon de 

la trimisul nostru) :
Mărfi seara, echipa masculină a 

Uniunii Sovietice a dispus de ior- 
mafia reprezentativă cehoslovacă 
cu categoricul scor de 3—0. In 
urma acestui rezultat, echipa Uni
unii Sovietice și-a consolidat pozi
ția de lider in clasament și in mod 
normal nu mai poate fi întrecută 
de nici o altă formație puțind fi 
astfel considerată de pe acum, 
cîștigătoarea titlului. Totodată vic
toria jucătorilor sovietici asupra 
celor cehoslovaci a deschis drum 
liber formafiei noastre spre ocu
parea locului II in clasamentul 
final. Pentru aceasta era însă ne

ORDINUL
ministrului forțelor armate 

ale Republicii Populare Romîne
25 octombrie 1962 București

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și ofițeri!
Poporul nostru sărbătorește astăzi Ziua forțelor armate ale 

Republicii Populare Romîne în condițiile cînd socialismul a 
învins definitiv la orașe și sate, cînd oamenii muncii, sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, dobîn- 
desc victorii însemnate în întărirea și dezvoltarea Romîniei 
socialiste.

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

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

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

Militarii armatei noastre populare, uniți prin scopuri și 
țeluri comune cu militarii celorlalte armate ale țărilor socia
liste frățești, sînt gata să-și îndeplinească nobila misiune de 
apărare a cuceririlor socialiste ale poporului nostru, a securită
ții lagărului socialist și a păcii.

Sărbătorind Ziua forțelor armate, oamenii muncii și mili
tarii din țara noastră își îndreaptă cu recunoștință gîndurile 
spre Partidul Muncitoresc Romîn, făuritorul, educatorul și 
conducătorul armatei noastre populare.

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

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

In cinstea Zilei forțelor armate ale Republicii Populare 
Romîne,

ORDON:
Astăzi, 25 octombrie 1962, orele 21, în Capitala patriei noa

stre se vor trage în semn de salut 21 salve de artilerie.
★

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare în 
Republica Populară Romînă !

Trăiască Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Populare 
Romîne !

Trăiască unitatea și coeziunea lagărului socialist!
Trăiască Forțele Armate ale Republicii Populare Romîne, 

apărătoare ale muncii pașnice, creatoare, a poporului romîn.
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară 

Romînă !
Ministrul forțelor armate ale R. P. Romîne 

General de armată
LEONTIN SĂLĂJAN,
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beleanu, Toma George Ma- 
iorescu, Szemler Ferenc și Ni- 
colae Tăutu.

In orașul Cîmpulung Moldo
venesc au fost organizate 17 
fotomontaje și 4 vitrine cu fo
tografii care înfățișează as
pecte din munca și viața oa
menilor sovietici, realizările 
tehnico-științifice ale construc
torilor comunismului etc.

Pînă în prezent, în regiunea 
Iași au avut loc aproape 680 
de manifestări consacrate prie
teniei romîno-sovietice, la care 
au participat peste 150 000 de 
oameni ai muncii.

Un mare număr de cadre di
dactice și alți oameni ai mun
cii din orașul Dej au audiat 
la clubul C.F.R. din localitate 
conferința „Cercetări sovietice 

fruntare face parte din pregă
tirile fotbaliștilor noștri frun
tași în vederea susținerii me
ciului cu Spania. în acest meci 
de verificare disputat pe sta
dionul Republicii, la care au 
asistat peste 25 000 spectatori, 
selecționabilii s-au dovedit în 
progres față de ultimele me
ciuri.

cesar ca jucătorii noștri să aibă 
o comportare bună in toate parti
dele care au mai rămas de dispu
tat, Iată insă că numai la o zi 
după deschiderea acestei largi 
perspective către un loc meritoriu 
în clasament, echipa noastră a ac
ționat din nou sub posibilități și 
în partida cu formația Japoniei a 
pierdut cu scorul de 3—2. A arbi
trat Fisch (S.U.A.), care netluierind 
mi ini Ia fileu, a dezavantajat for
mația noastră care prin comporta
rea avută nu putea emite totuși 
pretenții Ia victorie.

ION CHIȚU 

în domeniul longevității“, ex
pusă de prof. univ. dr. Ion 
Batiu, directorul Institutului 
de fizioterapie din Cluj.

Căminele culturale*' din co
munele Obîrșia Veche, Vădă- 
strita, Isbiceni și altele din re
giunea Oltenia au organizat 
conferința „Dezvoltarea conti
nuă a producției agricole, sar
cină importantă a oamenilor 
sovietici“. La școala medie nr. 
1 din Craiova, în comuna 
lanca și în alte localități din 
regiune au fost organizate în- 
tîlniri cu oameni ai muncii 
din țara noastră care au vizi
tat Uniunea Sovietică. Ei au 
povestit cele văzute în timpul 
vizitei în marea țară a con
structorilor comunismului.

(Agerpres)

• In meci retur pentru „Cupa 
orașelor tîrguri" la fotbal, echipa 
scoțiană Hibernian a învins la 
Copenhaga cu 3—2 (1—1) forma
ția locală Sfaevnet. Cîștigătoare 
cu 4—0 în primul meci, Hibernian 
se califică pentru turul doi.

• Partida centrală din cea de-a 
7-a rundă a turneului internațio
nal de șah de la Belgrad s-a dis
putat între fruntașii clasamentului : 
Gligorici și Ciocîltea. Șahistul ro
mîn, care-l învinsese pe marele 
maestru iugoslav la Olimpiada de 
la Varna a jucat și de data aceasta 
foarte activ cu piesele albe. Gli
gorici s-a apărat însă cu multă 
precizie, și în cele din urmă ar
bitrii au consemnat remiza. Cu 
același rezultat a luat sfîrșit parti
da dintre Măriei și Ivkov. Joha- 
nessen, cu negrele, a cîștigat la 
Rossette, iar Minioi l-a învins pe 
Ozemiak. Restul partidelor s-au 
întrerupt.

(Agerpres)

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu, 

a deputatului grec 
Stavros Kostopouios
La 23 octombrie, vicepre

ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Alexan
dru Bîrlădeanu, a primit pe 
dl. Stavros Kostopoulos, vice
președinte al Partidului libe
ral, vicepreședinte al Ligii 
de prietenie greco-romîne, 
deputat în Parlamentul grec, 
care ne vizitează țara.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cor
dială, a luat parte ministrul 
comerțului exterior, Gogu Ră- 
dulescu.

(Agerpres)
----s----

InEormațil
Scriitorul francez Georges 

Bellak se află de cîteva zile 
în țara noastră. Miercuri sea
ra el a asistat, la Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“, la spec
tacolul cu piesa „Fotbal“ al 
cărei autor este. împreună cu 
scriitorul francez Pol Quentin.

Cu ocazia Zilei Națiunilor U- 
nite, la 24 octombrie 1962 a 
avut loc o ședință festivă a 
Comitetului Executiv al Aso
ciației pentru Națiunile Unite 
a R. P. Romîne. în cadrul șe
dinței, prof. univ. Mihail Ghel- 
megeanu a făcut o expunere 
asupra activității O.N.U.

Din motive . tehnice, turneul 
ansamblului de patinaj artistic 
din R. S. Cehoslovacă cu spec
tacolul „Reportaj pe gheață" 
care urma să înceapă astă-sea- 
ră pe patinoarul artificial a 
fost amînat pentru vineri de 
la ora 19,30.

întrecerea socialistă—școală a înaltei conștiințe
(Urmare din pag. I) 

sate de muncă ce se aplică 
într-un loc, un bun comun.

— La noi, spunea locții
torul secretarului comitetului 
U.T.M. de la întreprinderea 
„Metalul roșu“, se declară lu
nar în consfătuirile de pro
ducție 30-40 noi fruntași în 
întrecere. Rezultatele muncii 
lor sînt aduse la cunoștința 
întregului colectiv prin mul
tiple forme : panouri în secție, 
grafice sugestive. Se spune, de 
pildă : urmați exemplul tînă- 
rului cutare. A depășit planul 
cu atît, a realizat toate pro
dusele de calitate superioară. 
Este ' un stimulent și totodată 
un îndemn pentru ceilalți 
muncitori. La secția montaj a 
avut loc o adunare generală 
U.T.M. cu tema : „Calitatea

Cuvîntarea lui Fidel Castro
HAVANA 24 (Agerpres).—-Pri

mul ministru al Republicii Cuba, 
Fidel Castro a luat cuvîntul Ja 23 
octombrie |a posturile de radio și 
televiziune chemînd poporul cuban 
să se unească și să dea o ripostă 
agresorilor nord-americani.. Con- 
damnînd politica agresivă a Sta
telor Unite ale Americii fafă de 
Cuba, Fidel Castro a subliniat :

I 
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I
I
I
I 
;
I
I 
I 
s
I 
I
§ 
I
I
I

I
I 
I
I
I

împotriva acțiunilor agresive ale S. II. A
Protestul hotărît 

al oamenilor sovietici

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 oc
tombrie în fața clădirii amba
sadei americane din Moscova 
mari grupuri de studenți și 
elevi, purtînd pancarte, și-au 
exprimat protestul față de 
blocada instituită împotriva 
Cubei.

Demonstranții s-au adunat 
în grupuri și spre seară peste 
300 de oameni, manifestând în 
mijlocul străzii, își exprimau 
indignarea prin strigăte și 
fluierături. Vîntul rece care 
sfîșia pancartele de hîrtie scri
se în grabă, nu putea să ră
cească elanul demonstranților 
care timp de două ore au în
cercat să treacă peste cordoa
nele de milițieni ce îi separau 
de zidurile ambasadei Pe 
pancarte era scris : „Sîntern a- 
lături de tine, insulă a liber
tății !“ „Rușine agresorilor!“ 
„Jos mâinile !”.

Un act pe care oamenii 
civilizați îl condamnă

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Bertrand Russel, președintele 
„Comitetului celor 100“, din 
Anglia, a adresat președintelui 
Kennedy următoarea telegra
mă :

„Ați făcut un pas disperat. 
El amenință întreaga omenire. 
Acest act nu poate fi justifi
cat. Oamenii civilizați îl con
damnă. Nu vrem extermina
rea în masă a oamenilor. Ul
timatumurile înseamnă război. 
Vorbesc nu în numele puterii 
celor avuți, ci în numele omu
lui civilizat : puneți capăt a- 
cestei nebunii“.

Bertrand Russel a trimis ur
mătoarea telegramă primului 
ministru Macmillan :

„Vă chem să împiedicați ea 
nesocotința americană să ducă 

Ila un război nuclear. Spune- 
ți-vă părerea atîta timp cît nu 
este prea tîrziu".

Romulus Zăroni
în ziua de 23 octombrie 

1962, a încetat din viață, în 
urma unei boli îndelungate și 
grele, tovarășul Romulus Ză
roni, luptător devotat cauzei 
construirii socialismului în pa
tria noastră.

S-a născut la 28 aprilie 1906, 
în comuna Hășdat, regiunea 
Hunedoara. în anul 1933, 
alături de dr. Petru Groza, 
participă la în
ființarea Fron
tului Plugari
lor. înțelegînd 
că unica forță 
politică, care 
exprimă năzu
ințele țărănimii 
spre o viață 
demnă și liberă 
este clasa mun
citoare în frun
te cu Partidul 
Comunist, Ro
mulus Zăroni 
a desfășurat o 
activitate sus
ținută pentru 
alianța clasei 
muncitoare cu 
țărănimea muncitoare și 
unirea tuturor forțelor de
mocratice în lupta pentru li
bertate și democrație.

După eliberarea țării. Ro
mulus Zăroni și-a închinat în
treaga sa energie și putere de 
muncă pentru făurirea re
gimului de democrație popu

*

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
se află depus în Sala Consiliu
lui local al Sindicatelor din 
București, Bd. 6 Martie nr. 25.

Accesul publicului are loc 

produselor în centrul întrece
rii socialiste“ — la care au 
luat cuvîntul fruntașii și și-au 
împărtășit experiența.

Acestea sînt metode bune. 
Dar organizațiile U.T.M. au 
mult mai multe posibilități să 
răspîndească larg experiența 
înaintată. Ce s-ar mai putea 
face în această direcție ?

® Schimburi de experiență 
între tinerii care obțin rezul
tate bune în producție și cei 
care nu reușesc să facă acest 
lucru.

» Reuniuni în cinstea frun
tașilor. Asemenea manifestări 
pot fi precedate de prezenta
rea fruntașilor, a metodelor 
lor de muncă, a felului în 
care ei se pregătesc profesio
nal continuu.

• Demonstrații practice fă
cute de cei mai buni munci

„în fața provocărilor monstruoase 
ale imperialismului american po
porul nostru declară încă o dată 
că este hotărît să-și apere dreptu
rile, $ă, răspundă la orice agresiune 
și să o lichideze indiferent de 
unde ar veni. Toți cubanezii s-au 
ridicat la luptă, ei sînt ferm hotă. 
rî(i să-și îndeplinească datoria lor 
patriotică și revoluționară".

Castro a vorbit pe larg despre

în telegrama adresată lui U 
Thant, Russel scrie :

„Vă chemăm să condamnați 
de urgență măsura tragică a 
Statelor Unite“.

Indignarea tineretului 
Uruguayan

MONTEVIDEO 24 (Ager
pres). — Sute de studenți de 
la Universitatea din Monte
video au manifestat la 23 oc
tombrie în fața ambasadei 
S.U.A. în Uruguay strigînd 
„Afară cu yankeii!“ și lozinci 
de solidaritate cu poporul cu
ban. Manifestanții, purtînd 
drapele uruguayene și cubane, 
au străbătut apoi principalul 
bulevard al capitalei. In ace
lași timp, în diferite institute 
de învățămînt, studenții nu 
s-au prezentat la cursuri în 
semn de protest împotriva mă
surilor agresive ale S.U.A. 
Conducerea Federației studen
ților universitari din Uruguay 
a hotărît să se întrunească 
pentru a lua măsuri concrete 
de sprijinire a poporului cu
ban.

Studenții algerieni 
alături de revoluția 

cubană

ALGER 24 (Agerpres). — 
Uniunea generală a studenți
lor musulmani din Algeria a 
adresat o telegramă lui 
Osvaldo Dorticos și lui Fidel 
Castro, prin care îi asigură de 
„sprijinul deplin față de revo
luția socialistă a poporului 
cuban".

„Condamnăm cu hotărîre în
cercările imperialiștilor ameri
cani de a 
împotriva 
telegramă, 
studios din 
se pronunțe cu hotărîre împo
triva acestei încercări, pentru 
a menține pacea în întreaga 
lume, pentru a se obține res
pectarea dreptului popoarelor 

organiza un atac 
Cubei, se arată în 
Chemăm tineretul 
întreaga lume să

lară și construirea socialismu
lui. în anii puterii populare, a 
fost vicepreședinte al Comite
tului Central al Frontului Plu
garilor, ministru al agricultu
rii și apoi al cooperației, în 
guvernul democratic instaurat 
la 6 martie 1945, iar ulterior 
a deținut alte funcții de răs
pundere pe linie de stat și în 
organizații obștești.

în 1955, Ro
mulus Zăroni a 
fost primit în 
rîndurile Parti
dului Muncito
resc Romîn.

Datorită ac
tivității sale 
pline de abne
gație, cinstei și 
încrederii de 
care se bucura 
în rîndurile oa
menilor muncii, 
a fost ales de
putat în toa
te legislaturile 
Marii Adunări 
Naționale.

Pentru meri
tele sale deosebite, Romulus 
Zăroni a fost distins cu ordi
ne și medalii ale Republicii 
Populare Romîne.

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

BIROUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

★

astăzi 25 octombrie 1962 între 
orele 9,30—12,30. Cortegiul fu
nebru va porni la ora 13, spre 
cimitirul Ghencea unde va a- 
vea loc înhumarea.

tori în cadrul cursurilor de 
ridicare a calificării profesio
nale.

• împărtășirea metodelor 
de muncă ale fruntașilor prin 
gazetele de uzină, gazetele de 
perete, ale posturilor utemiste 
de control, foi volante etc.

• „Fotografierea“ zilei de 
muncă a acestora și populari
zarea rezultatelor obținute. în 
acest fel tinerii vor învăța 
să-și organizeze mai bine lo
cul de muncă, să folosească 
judicios timpul de lucru, ma
teria primă.

Folosind experiența bună 
obținută pînă acum, îmbogă
țind-o mereu, organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi, co
mitetul orășenesc trebuie să 
militeze pentru ca tot mai 
mulți tineri să fie fruntași în 
producție. Și condiții există.

toate actele de provocări și agre
siune care au avut loc pînă acum 
împotriva Cubei din partea State
lor Unite ale Americii și a înfie
rat pe imperialiștii americani ca 
fiind cei mai înveferafi dușmani 
nu numai ai poporului cuban, ci 
și ai "tuturor popoarelor care 
luptă pentru pace și independentă 
nafională.

de a-și rezolva singure pro
blemele lor interne“.

,, Tineretul american 
vrea pace cu Cuba“

NEW YORK 24 (Agerpres). 
—■ TASS trasmite : Acțiunile 
agresive ale guvernului S.U.A. 
împotriva Cubei care amenin
ță să, arunce omenirea în vii
toarea unui război nuclear, 
au stîrnit. neliniștea profundă 
a americanilor de rînd. în 
după-amiaza zilei de 23 octom
brie în fața clădirii O.N.U. 
unde s-a întrunit Consiliul de 
Securitate s-au desfășurat una 
după alta demonstrații ale lo
cuitorilor New Yorkului. A- 
proximativ 800 de femei re- 
prezentînd organizația „Greva 
femeilor în apărarea păcii” 
s-au întrunit în piața din fața 
clădirii sediului O.N.U.
Tineri și tinere au sosit în 

fața O.N.U. direct de la școli 
și colegii. „Nici un fel de de
barcare !“, „Să fie anulată 
blocada!” au scandat tinerii 
americani. „Să 
pinat războiul 
„Tratative nu 
„Tineretul vrea 
baglăsuiau

fie preîntîm- 
mondial!", 

provocări 
pace cu Cu- 

pancartele. 
Piața și străzile de acces spre 
sediul O.N.U. au fost barate 
de detașamente întărite ale 
poliției pedestre și poliției 
lare.

că-

Demonstrațiile 
studenților japonezi

al 
că

TOKIO 24 (Agerpres). 
Corespondentul din Tokio 
agenției Reuter, relatează 
grupuri de studenți japonezi 
au demonstrat la 24 octom
brie în fața clădirii ambasa
dei S.U.A. protestînd împotri
va acțiunilor agresive ale gu
vernului Statelor Unite față 
de Cuba. Potrivit agenției, în 
fața clădirii ambasadei au fost 
aduse efective suplimentare 
ale poliției.



Să înceteze acțiunile agresive ale S.ILA. împotriva Cubei!
Ședința Consiliului de Securitate

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— TASS: în ședința din 23 
octombrie
Securitate, convocată la cere
rea a trei delegații — S.U.A., 
Cuba și U.R.S.S., după apro
barea ordinei de zi, a luat cu
vîntul Stevenson, reprezentan
tul S.U.A.

După ce a citat un lung pa
saj din discursul radiotelevizat 
a] lui Kennedy, delegatul 
S.U.A. a început să. vorbească 
cu lăudăroșenie despre o pre
tinsă misiune istorică de con
ducere a lumii, care ar reveni 
Statelor Unite.

După ce a recunoscut că po
litica guvernului lui „nu a fost 
totdeauna neapărat infailibi
lă“, delegatul S.U.A. a decla
rat cu nerușinare că nu inten
ționează „să ceară scuze“ pen
tru invazia americană în Cuba 
din aprilie 1961. în ședința 
Consiliului de Securitate, Ste
venson a dat citire hotărîrii 
Consiliului O.S.A. privind pla
nurile de folosire a forței îm
potriva Cubei.

Garcia Inchaustegui, dele
gatul eroicei Cube, a rostit în 
fața Consiliului de Securitate 
o cuvîntare înflăcărată. El a 
amintit că „vremurile bune de 
odinioară" din Cuba, pe care 
le-a evocat cu atîta tristețe a- 
mericanul Stevenson, au fost 
zilele dictaturii sîngeroase a 
lui Batista. înarmată 
le Unite. Aceste zile 
domeniul trecutului, 
rat Inchaustegui.

Delegatul cuban a demascat 
afirmațiile Washingtonului că 
mica Cubă ar amenința Sta
tele Unite. Unica bază străină 
din Cuba, este baza militară de 
la Guantanamo, controlată de 
Statele Unite, de aceleași State 
Unite care dispun de baze în 
Taivan, Coreea de sud, și în 
alte țări, care poartă un război 
în Vietnamul de sud, care aju
tă pe colonialiștii din Angola 
și sprijină manevrele imperia
liștilor în Congo.

Este evident, că Statele U- 
nite au hotărît ele însele pen
tru toți, care anume baze și 
care anume rachete sînt bune 
și care sînt rele.

Cuba, a căutat totdeauna 
să-și aplaneze divergențele cu 
S.U.A. prin tratative pașnice, 
dar s-a lovit de " 
de un răspuns 
partea S.U.A. 
Statele Unite au 
mod unilateral 
tare din cauza 
dominație.

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

Blocada navală, instituită de 
Statele Unite, este un act de 
război împotriva Cubei suve
rane și independente.

El a denumit blocada din 
Marea Caraibilor un act crimi
nal și disperat al Statelor Uni
te împotriva revoluției cuba- 
ne. Răspunsul poporului cuban 
la amenințarea cu agresiunea 
armată, a declarat Inchauste- 
gui, a fost 
rală.

Delegatul 
că Consiliul 
buie să ceară evacuarea ime
diată a forțelor agresive ale 
S.U.A. din apropierea litora
lului Cubei, încetarea blocadei 
ilegale instituită unilateral de 
S.U.A., încetarea provocărilor 

a 
a-

a Consiliului de

de State- 
sînt de 
a decla-

fiecare dată 
arogant din 

Astăzi, însă, 
întreprins în 
măsuri mili- 
setei lor de

mobilizarea gene-

Cubei a declarat 
de Securitate tre-

de Ia Guantanamo și 
incursiunilor piraterești ale 
genților S.U.A. în Cuba.

A luat apoi cuvîntul V.
Zorin, reprezentantul perma
nent al Uniunii Sovietice la 

că întreaga 
Stevenson 

de falsuri, 
spus

A.

că
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O.N.U. Arătînd 
cuvîntare a lui 
este străbătută 
vorbitorul a

Consiliul de Securitate, 
întrunit într-o atmosferă 
nu poate să nu ne inspire 
mai serioase temeri pentru 
soarta păcii în regiunea Mării 
Caraibilor și în întreaga lume.

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

în primul rînd, S.U.A. au 
anunțat în mod unilateral in
stituirea de către ele a unei 
adevărate blocade împotriva 
Cubei.

în al doilea rînd, Statele U- 
nite au trimis nu numai în re
giunea Cubei, ci și la baza mi
litară americană de la Guan
tanamo, adică direct pe teri
toriul Cubei, importante forțe 
armate, dîndu-le ordinul de a 
fi în stare de pregătire depli
nă de luptă/

în al treilea rînd, Statele 
Unite declară oficial că ele in
tenționează, nelimitîndu-se la 
aceasta, să întreprindă și „noi 
acțiuni“ împotriva Cubei, a- 
tunci cînd vor găsi de cu
viință. Cu alte cuvinte, S.U.A. 
se străduiesc, ca să zicem așa, 
să-și rezerve „dreptul“ de a 
continua agresiunea militară 
fățișă împotriva Cubei.

Principalul aspect al actua
lelor acțiuni nesăbuite ale 
S.U.A. împotriva Cubei constă 
în aceea că, judecind după 
declarațiile americane oficiale, 
guvernul S.U.A. este hotărît 
să pășească la dezlănțuirea di
rectă a unui război nuclear 
mondial numai pentru a-și în
făptui țelurile agresive față de 
Cuba.

Anunțînd instituirea bloca
dei împotriva Cubei, a decla
rat în continuare Zorin, Sta
tele Unite au înfăptuit o mă
sură fără precedent în rela
țiile dintre state, între care 
nu există de fapt o stare de 
război. Prin această acțiune 
piraterească, samavolnică, 
S.U.A. au pus în primejdie 
navigația numeroaselor țări 
din întreaga lume, între care 
și a aliaților lor, care nu sînt 
de acord cu politica nesăbuită 
a S.U.A. față de Cuba.

Anunțîndu-și intenția de a 
atrage la înfătuirea acțiunilor 
lor agresive împotriva Cubei 
Organizația Statelor Ameri
cane. căreia îi impun deja 
sancțiuni colective împotriva 
Cubei, Statele Unite încalcă 
fățiș prerogativele Consiliului 
de Securitate, care este singu
rul organ autorizat să acorde 
împuterniciri pentru înfăp
tuirea oricăror acțiuni de 
constrîngere.

Trimițîndu-și trupele în re
giunea Cubei și chiar pe te
ritoriul Cubei și declarîndu-șî 
intenția de a folosi forța cînd 
vor considera necesar, Statele 
Unite au comis un act de 
agresiune fățișă, au violat di
rect Carta O.N.U. care inter
zice Statelor membre ale 
O.N.U. să recurgă la amcnin-

la folosirea forței în 
internaționale.

S.U.A. cu

țări sau 
relațiile

Hotărîrea 
vire la interceptarea și 
trolarea navelor altor 
care se îndreaptă spre litora
lul Cubei, duce la o încordare 
extremă a situației internațio
nale și constituie un pas spre 
dezlănțuirea războiului mon
dial termonuclear, deoarece 
nici un stat care se respectă 
nu va permite ca navele sale 
să fie controlate.

Conștientă de înalta 
pundere care revine 
liului de Securitate 
cest moment critic, 
gația sovietică consideră 
este necesar ca în primul rînd 
să înceteze și să fie anulate 
în întregime înfăptuirea de 
către Statele Unite a măsuri
lor agresive împotriva Cubei 
și a altor țări.

Tocmai ținînd seama de ne
cesitatea urgentă a adoptării 
acestor măsuri, a fost întocmit 
proiectul de rezoluție prezen
tat din împuternicirea guver
nului sovietic de delegația 
Uniunii Sovietice spre exami
nare Consiliului de 
Iată proiectul :

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

pri- 
con- 
țări,

răs- 
Consi- 
în a- 

dele- 
că

Securitate.

încălcarea 
Națiunilor

menținerii păcii și asigurării

stat de a-și întări capacitatea

Consiliul de Securitate,
Călăuzindu-se de interesele 

securității în întreaga lume, 
recunoscînd dreptul fiecărui 

de apărare,
considerînd inadmisibil amestecul unor state în treburile in

terne ale altor țări suverane și indepedente,
subliniind inadmisibilitatea violării normelor în ce privește 

libertatea navigației în marea liberă,
1. condamnă acțiunile guvernului Statelor Unite ale Ame

rica, menite să încalce Carta Organizației Națiunilor Unite 
și să intensifice primejdia de război.

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

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

4. cheamă Statele Unite, Republica Cuba și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste să stabilească contacte 
tratative în scopul normalizării situației și, prin 
înlăturării pericolului de izbucnire a războiului”.

și să înceapă 
aceasta, al

Scrisoarea adresată
S

și poporul romîn 
acțiunile agresive 

Unite împotriva

primul una din acțiunile ur
mătoare : ...blocada maritimă 
a coastelor sau a porturilor al
tor state...“

în interesul apărării inde
pendenței naționale și a inte
grității teritoriale a Republicii 
Cuba, în interesul păcii și 
securității internaționale, a- 
ceastă politică agresivă tre
buie să fie oprită.

In încheiere, reprezentantul 
R. P. Romîne a spus :

Guvernul 
condamnă 
ale Statelor
eroicei Cube, acțiuni care con
stituie nu numai încălcări ale 
drepturilor popoarelor Ia pace, 
la libertate și la independența 
națională, dar și provocări 
care pot să împingă omenirea 
într-un război general. Popor. ] 
cuban, ca orice alt popor, are 
dreptul sacru și inalienabil să 
dispună el însuși de propria-i 
soartă, conform cu convinge
rile sale proprii șă fără nici 
un amestec străin sau ame
nințări, oricare ar fi formele 
manifestării lor.

Poporul și guvernul romîn 
își exprimă simpatia și deplina 
solidaritate cu eroicul popor 
cuban care își apără curajos 
și ferm patria sa liberă.

Sperăm că, personalitățile 
de răspundere, oamenii politici 
vor face apel la toate resur
sele calmului, înțelepciunii și 
stăpînirii de sine.

Delegația romînă consideră 
că este de datoria Consiliului 
de Securitate să condamne 
acțiunile guvernului Statelor 
Unite îndreptate împotriva 
Cubei, acțiuni care pun în 
pericol pacea și securitatea 
internațională.

Delegația romînă sprijină în 
întregime proiectul de rezolu
ție prezentat de delegația 
U.R.S.S., care conține măsuri 
concrete și eficace destinate 
să soluționeze grava problemă 
dezbătută de Consiliul de 
Securitate și va vota în fa
voarea sa.

lui B
MOSCOVA 24 (Agerpres). - 

TASS transmite: „Guvernul 
sovietic nu va lua nici o ho
tărîre nerezonabilă, nu se va 
lăsa provocat de acțiunile 
nejustificate ale Statelor Uni
te ale Americii", scrie șeful 
guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov în scrisoarea sa de 
răspuns la telegrama lui Ber- 
trand Russel, cunoscut frun
taș al vieții publice din Anglia 
care manifestă îngrijorare în 
legătură cu acțiunile S.U.A. 
împotriva Cubei,

„Vom face tot ce depinde de 
noi pentru a nu admite dezlăn
țuirea războiului“, — sublinia
ză N. S. Hrușciov.

„Considerăm că ar fi utilă 
o întîlnire la nivel înalt, scrie 
N. S. Hrușciov, menționînd că 
„guvernul S.U.A. trebuie să 
dea dovadă de stăpînire de 
sine si să oprească înfăptuirea 
amenințărilor sale piraterești 
care implică urmări cît se 
poate de serioase".

N. S. Hrușciov scrie că, con- 
știenți fiind de întreaga situa
ție complicată generată de ac
țiunile piraterești, ale guver
nului american, „noi nu putem 
fi de acord cu ele sub nici o 
formă". Șeful guvernului so
vietic arată că dacă guvernul

Declarațiile

Hrușciov
Russell

va încălca și va viola 
dreptul internațional, 
situația care s-a agra- 
maximum poate scăpa 

da 
mondial 

dureroase

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

Chemăm pe toți membrii 
Consiliului de Securitate și 
chiar pe aliații S.U.A. — pro
blema este mult prea serioasă

a vota să
conse-

— ca înainte de 
mediteze bine asupra 
cințelor posibile ale actualelor 
acțiuni agresive ale S.U.A., 
să-și dea seama pe ce cale 
fatală încearcă Statele Unite 
să împingă Consiliul de Secu
ritate și lumea în ansamblu.

Nu există și nu poate exista 
nici un fel de îndoială că 
mica, dar eroica țară, Cuba, 
nu va rămîne singură în a- 
cest moment greu. Republica. 
Cuba, după cum a declarat în 
mod clar șeful guvernului 
sovietic N. S. Hrușciov, poate 
conta totdeauna pe ajutor și 
sprijin din partea poporului 
sovietic. Cunoscutele avertis
mente ale guvernului sovietic 
la adresa dușmanilor Cubei 
populare rămin în vigoare 
astăzi.

La Ministerul
Afacerilor Externe

al U. 11. S. S.

Și

Intervenția reprezentantului
R. P. Romîne

NEW YORK 24. — 
special Agerpres, C. 
nu transmite : în dimineața 
zilei de 24 octombrie după 
delegații Venezuelei și Angliei 
a luat cuvîntul Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Ro
mîne, șeful delegației R. P. 
Romîne la O.N.U.

Astăzi la a 17-a aniversare 
a intrării în vigoare a Cartei 
Națiunilor Unite, care dă ex
presie speranțelor de pace ale 
omenirii — a spus vorbitorul 
— este profund dureros să ne 
vedem aici reuniți pentru a 
dezbate una din cele mai fla
grante încălcări ale acestei 
Carte, violare săvîrșită de că
tre Statele Unite și care ame
nință însăși existența Organi
zației noastre.

Consiliul de Securitate, Or
ganizația Națiunilor Unite au 
datoria imediată și de mare 
răspundere să acționeze cu ho
tărîre pentru a pune capăt pe
ricolului iminent care amenin
ță pacea și securitatea tuturor 
popoarelor.

Reprezentantul romîn a spus 
în continuare printre altele:

Adevăratele motive ale ac
țiunii guvernului Statelor Uni
te împotriva Cubei, sînt regi
mul politic ales de poporul 
cuban în plin exercițiu al pre
rogativelor sale suverane. Po
litica Statelor Unite me
nită să răstoarne guvernul 
legal al Cubei și să schimbe 
regimul său social a fost pro
clamată în mod deschis.

Acțiunile agresive ale S.U.A. 
reprezintă o încălcare fla
grantă a principiilor și pre
vederilor fundamentale ale 
Cartei Națiunilor Unite, o ne
gare directă a normelor ge
nerale de drept internațional.

In . continuare M. Malița a 
demonstrat absurditatea argu
mentelor expuse de reprezen
tantul S.U.A. în Consiliul de 
Securitate pentru justificarea 
măsurilor agresive împotriva 
Cubei.

Referindu-se la proiectul de

Trimisul 
Răduca-

rezoluție al S.U.A., reprezen
tantul romîn a spus printre 
altele :

Consiliul de Securitate este 
solicitat să aprobe blocada 
armată decretată alaltăieri și 
agresiunea directă a Statelor 
Unite împotriva Cubei.

O asemenea acțiune din 
partea Organizației Națiunilor 
Unite ar echivala însă cu o 
primă de încurajare a agreso
rului, ar însemna capitularea 
în fața agresiunii. O asemenea 
acțiune ar însemna promova
rea în relațiile dintre state a 
arbitrariului și a folosirii for
ței. După părerea delegației 
romîne, acțiunile agresive ale 
Statelor Unite împotriva Cubei 
constituie o amenințare a pă
cii în sensul art. 39 al Cartei 
O.N.U.

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

Membrii Națiunilor Unite 
care au semnat convențiile de 
la Geneva cu privire la re
gimul mării libere, care recu
nosc astfel forța lor juridică 
nu pot să asiste la o asemenea 
încălcare brutală a acestora, 
fără să condamne pe cel care 
le încalcă.

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

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

In aceste convenții, se pre
vede că „va fi considerat ca 
agresor într-un conflict inter
național statul care va comite

MOSCOVA 24 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 24 oc
tombrie Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a înapo
iat ambasadei S.U.A. Nota 
primită din partea ei care 
cuprinde enumerarea măsu
rilor luate în mod arbitrar de 
guvernul S.U.A. în vederea 
supunerii Republicii Cuba 
unei blocade navale.

Guvernul sovietic a arătat 
în declarația sa din 23 octom
brie că aceste măsuri agresive 
constituie o încălcare groso
lană a dreptului internațio
nal, a Cartei Organizației Na
țiunilor Unite și reprezintă o 
primejdie pentru pacea gene
rală.
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S.U.A. 
brutal 
atunci 
vat la 
de sub control și poate 
naștere unui război 
cu toate urmările 
pentru popoarele tuturor țări
lor.

Iată pentru ce, scrie în con
tinuare N. S, Hrușciov, acum 
sînt necesare eforturi nu nu
mai din nartea Uniunii Sovie
tice, a țărilor socialiste și a 
Cubei, ci sînt necesare eforturi 
din partea tuturor statelor, 
tuturor popoarelor și tuturor 
păturilor societății pentru a 
se preîntîmpina catastrofa 
războiului.

Șeful guvernului sovietic 
. scrie că dacă guvernul ame

rican va aplica programul ac
țiunilor piraterești pe care l-a 
trasat „noi vom fi siliți, desi
gur. să folosim mijloacele de 
apărare împotriva agresorului. 
O altă soluție nu avem“.

Pînă ce nu s-a făcut uz de 
arma racheto-nucleară. 
există posibilitatea de 
preîntîmpina războiul, 
N S. Hrușciov. Cînd america
nii vor dezlăntui agresiunea, o 
întîlnire Ia nivel înalt va fi 
deja imposibilă și inutilă.

guvernelor

mai 
a se 
scrie

R. S. Cehoslovace, R. P. Bulgaria
și R. P. Ungare

PRAGA 24 (Agerpres). — 
Agenția C.T.K. anunță că gu
vernul Republicii Socialiste 
Cehoslovace a dat publicității 
o declarație cu privire la ac
țiunile agresive ale guvernului 
S.U.A. împotriva Cubei.

Guvernul cehoslovac cre
dincios principiilor politicii 
sale externe de pace, con
damnă cu hotărîre aceste noi 
acțiuni agresive ale guvernu
lui american și își exprimă 
solidaritatea deplină cu lupta 
justă a eroicului popor cuban 
și a guvernului revoluționar 
al Cubei împotriva imperia
lismului american.

Guvernul cehoslovac spri
jină pe deplin declarația gu
vernului U.R.S.S. din 23 oc
tombrie.

SOFIA 24 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
B.T.A. guvernul Republicii 
Populare Bulgaria a dat publi
cității o declarație în care 
protestează în modul cel mai 
categoric împotriva acțiunilor 
abuzive și cu nimic justifi
cate ale guvernului S.U.A. îm
potriva Cubei.

Guvernul R.P. Bulgaria, se 
spune în declarație, sprijină 
în întregime declarația guver
nului sovietic din 23 octombrie 
și cheamă toate popoarele că
rora le este scumpă cauza 
păcii să condamne acțiunile 
agresive ale S.U.A. și să ceară 
anularea lor imediată.

„Totodată, se spune în de
clarație, guvernul R. P. Bulga
ria nu poate să nu țină seama 
de faptul că S.U.A. și aliații 
lor au trecut la acțiuni prac
tice pentru pregătirea războ
iului. în legătură cu aceasta 
guvernul bulgar a dat dispo
ziții în ce privește ridicarea 
capacității de apărare a țării 
și punerea în stare de luptă a 
forțelor ei armate“.

Cuba se află la sute și mii 
de kilometri depărtare de 
țara noastră. Dar oamenii 
muncii din întreaga țară simt 
aproape de inimile lor eroica 
insulă din Caraibi. în aceste 
zile de grea încercare pentru 
curajosul popor cuban, po
porul nostru își manifestă de
plina solidaritate cu cauza 
Cubei libere, condamnînd cu 
mînie uneltirile agresive ale 
guvernului S.U.A. în toate 
orașele și satele patriei știrile 
referitoare la acțiunile provo
catoare organizate de S.U.A. 
au fost ascultate la posturile 
de radio, iar apoi citite în co
loanele ziarelor. Un puternic 
ecou a stîrnit declarația gu
vernului sovietic care repre
zintă un avertisment categoric 
dat amatorilor de aventuri 
războinice. în întreprinderi și 
instituții, la stațiile de radio 
amplificare a fost retransmisă 
declarația sovietică, iar în 
multe locuri textul ei— decu
pat din ziare — a fost afișat. 
Oamenii muncii din patria 
noastră se declară întru totul 
de acord cu chemarea pe care 
guvernul sovietic o adresează 
de a se bara drumul spre un 
război termonuclear. Aseară, 
posturile de radio au transmis 
declarația guvernului Repu
blicii Populare Romîne. A- 
ceastă declarație exprimă 
voința întregului nostru po
por care, sprijină cu hotărîre 
cauza dreaptă a Cubei libere 
și condamnă manevrele pro
vocatoare ale S.U.A.

Sabin Ghioancă, șef 
gadă la exploatarea 
din Lupeni, terminase
de lucru și discuta cu un grup 
de tovarăși. Tema ? Cuba. 
Privirile le erau ațintite pe 
pagina de ziar în care se aflau

de bri- 
mineră 

orele

24 (Ager-
M.T.I. transmite :

BUDAPESTA
preș).
Guvernul Republicii Populare 
Ungare a dat publicității o 

■ declarație în care condamnă 
cu vehemență măsurile agre
sive ale guvernului Statelor 
Unite ale Americii și cere să 
se revoce aceste acțiuni care 
încalcă dreptul internațional, 
pun în primejdie libertatea de 
navigație și reprezintă o pro
vocare de război.

Guvernul Republicii Popu
lare Ungare aprobă cu căl
dură declarațiile din 23 octom
brie ale 
U.R.S.S.
acestea, 
teresele 
Ungare,
organizația Tratatului de la 
Varșovia și cu alte forțe iubi
toare de pace, a luat măsurile 
ce se impun față de măsurile 
provocatoare ale guvernului 
Statelor Unite ale Americii.

guvernelor Cubei și 
și în conformitate cu 
avînd în vedere in-
Republicii Populare 

de comun acord cu

RIO DE JANEIRO 24 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
23 octombrie, Hermes Lima, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Braziliei, a făcut 
o declarație oficială în legă
tură cu poziția Braziliei față 
de Cuba. în declarație se 
spune că Brazilia n-a sprijinit 
rezoluția propusă de S.U.A. 
privitoare la folosirea forței 
armate „ca mijloc de luptă 
împotriva pericolului comunist 
din Cuba“. Guvernul bra
zilian, se spune în declarație, 
nu sprijină măsurile de con- 
strîngere care încalcă integri
tatea teritorială și indepen
dența țării și pun în pri
mejdie pacea generală.

PEKIN (China Nouă) 24 (A- 
gerpres). — La 24 octombrie 
guvernul Republicii Populare 
Chineze a dat publicității o 
declarație în care arată că în 
ultimul timp la frontiera chino- 
indiană au avut loc ciocniri 
armate grave.

Amintind eforturile părții 
chineze pentru o reglementare 
pașnică a problemei frontierei 
chino-indiene, propunerile sale 
de tratative, în declarație se 
spune :

De peste un an, guvernul 
chinez a cerut în repetate rîn- 
duri Indie; să înceteze de a 
mai schimba prin forță stătu 
quo-ul de la frontieră și să 
revină la masa tratativelor. în 
ultimele trei luni, guvernul 
chinez a propus în trei rînduri 
tratative în problema frontie
rei 
fel 
de 
un 
lui

chino-indiene, fără nici un 
de condiții prealabile, dar 
fiecare dată a întîmpinat 
refuz din partea guvernu- 
indian.

Guvernul indian a insistat 
ca tratativele să nu înceapă 
pînă cînd China nu se va re
trage de pe întinse suprafețe 
ale propriului ei teritoriu.

China a fost în mod special 
indignată de faptul că guver
nul indian, după ce a respins 
propunerea pașnică a Chinei, 
a ordonat la 12 octombrie for
țelor indiene să „elibereze“ 
frontierele chineze de trupe 
chineze. Apoi, la 20 octombrie 
forțele indiene au dezlănțuit o 
masivă ofensivă generală atît 
în sectorul estic cît și în cel 
vestic al frontierei chino-indie
ne. în aceste împrejurări gra
ve, grănicerii chinezi nu au 
putut decît să riposteze, pen
tru a se apăra.

în continuarea declarației 
se spune :

Guvernul chinez susține că 
ambele guverne trebuie să ma
nifeste grijă față de intere
sele fundamentale ale celor 
1 100 000 000 de locuitori ai 
Chinei și Indiei, față de inte
resele comune ale popoarelor 
celor două țări în lupta lor 
împotriva imperialismului și 
față de interesele păcii în Asia 
și ale solidarității afro-asiatice 
și să facă tot posibilul pentru 
a găsi o cale, de a opri con
flictul de la frontieră, de a 
relua tratativele pașnice și a 
soluționa problema frontierei 
chino-indiene.

Conform poziției sale consec
vente în favoarea reglementă
rii pe cale pașnică a problemei 
frontierei chino-indiene, gu
vernul chinez prezintă acum, 
în mod solemn, următoarele 
propuneri:

Ambele părți afirmă că pro
blema frontierei chino-indiene 
trebuie reglementată pe cale 
pașnică, prin tratative, Pînă 
la o reglementare pașnică, gu
vernul chinez speră că guver
nul indian va accepta ca am
bele părți să respecte linia 
controlului de fapt exercitat 
de cele două părți de-a lungul 
întregii frontiere chino-indiene 
și forțele armate ale fiecărei 
părți să se retragă cu 20 km 
de la această linie, pentru a 
evita orice ciocniri.

Dacă guvernul indian va fi 
de acord cu propunerea de 
mai sus, guvernul chinez este 
gata ca, după consultări în
tre ambele părți, să-și retra
gă grănicerii din sectorul ră
săritean al frontierei la nord 
de linia controlului de fapt. în 
același timp, atît China cît și 
India să se oblige să nu trea
că linia controlului de fapt, 
adică linia stabilită 
diție și obicei, în 
central și vestic ale

Mai departe, în 
se spune :

Guvernul chinez 
că, în vederea unei 
țări prietenești a 
frontierei chino-indiene, 
buie să aibă loc din nou con
vorbiri între prim-miniștrii 
Chinei și Indiei. La o dată a- 
supra^ căreia cele două părți 
vor cădea de acord, guvernul 
chinez ar saluta pe primul mi
nistru indian la Pekin. Dacă 
aceasta nu ar conveni guver
nului indian, premierul chi
nez ar fi gata să plece la 
Delhi pentru convorbiri.

Guvernul chinez adresează 
guvernului indian apelul de a 
da un răspuns pozitiv la cele 
trei propuneri de mai sus. Gu
vernul chinez adresează gu
vernelor țărilor Asiei și Afri
cii apelul de a depune eforturi 
în vederea traducerii în viață 
a celor trei propuneri.

Guvernul chinez adresează 
tuturor țărilor și popoarelor 
iubitoare de pace apelul de 
a-și aduce contribuția la pro
movarea prieteniei chino-in
diene, a solidarității afro-asia- 
tice și a păcii mondiale.

prin tra- 
sectoarele 
frontierei, 
declarație

consideră 
reglemen- 
problemei 

tre-

Vizita lui A. A. Gromîko
la Berlin

BERLIN 24 (Agerpres). —
TASS transmite: La 24 octom
brie A, A. Gromîko, ministrul

La Ministerul Afacerilor 
Externe al Braziliei au venit 
500 de lideri ai sindicatelor și 
ai studenților, pentru a pro
testa împotriva blocadei insti
tuite de S.U.A. împotriva 
Cubei libere. în cursul con
vorbirii cu delegația, Hermes 
Lima a declarat: ,,Noi nu vom 
fi niciodată de partea acelora 
care doresc să priveze țara 
frățească Cuba de dreptul la 
autodeterminare“. El a subli
niat din nou că Brazilia va 
lupta și pe viitor pentru res
pectarea principiilor neames
tecului în treburile interne 
ale statelor și al autodetermi
nării popoarelor.

afacerilor externe al U.R.S.S., 
și persoanele care îl însoțesc 
au vizitat construcțiile 
părare de la frontiera 
nuluj democrat.

In fața Universității 
boldt de pe Unter den Linden 
a avut loc un miting spontan 
al locuitorilor orașului care s-a 
transformat într-o demonstra
ție de prietenie și frăție cu 
poporul 
mîko a 
tare în 
publica 
și politica ei 
cauza socialismului și demo
crației.

de a- 
Berli-

Hum-

sovietic. A. A. Gro- 
rostit o scurtă cuvin- 
care a declarat că Re- 

Democrată Germană 
slujesc bine

ultimele vești venite de peste 
hotare. Corespondentul nostru 
regional l-a rugat să-și spună 
părerea despre ultimele eve
nimente.

— Sînt plin de mînie deoa
rece actele agresive ale gu
vernului american dovedesc un 
periculos joc cu focul. Condu
cătorilor americani le place să 
se autointituleze oameni dor
nici de pace. Vorbele lor pot 
să înșele doar pe naivi. Măsu
rile pe care le-a anunțat pre
ședintele Kennedy sînt provo
cări războinice de o deosebită 
gravitate și arată un dispreț 
total față de interesele păcii, 
față de cele mai elementare 
norme ale dreptului interna
țional. E bine însă 
imperialiști să știe 
în zilele noastre ei 
pot juca cu pacea
riscul de a-și primi 
cuvenită. Declarația guvernu
lui sovietic avertizează că 
forțele păcii și socialismului 
în frunte cu Uniunea Sovieti
că dispun de tot ceea ce este 
necesar spre a răcori capetele 
înfierbîntate de dincolo de 
ocean.

Sabin Ghioancă se oprește 
clipă și apoi continuă:
— Aș vrea să soriți în ziar 

că noi minerii ne manifestăm 
deplina solidaritate cu eroicul

ca domnii 
un lucru : 
nu se mai 
lumii fără 

riposta

O

popor al Cubei. Sprijinim cu 
toată hotărîrea declarația gu
vernului Republicii Populare 
Romîne care exprimă gîndu- 
rile și simțămintele întregului 
nostru popor. Să știe priete
nii noștri din Cuba că alături 
de ei se află toți oamenii 
cinstiți care protestează 
potriva actelor agresive 
guvernului 
are prieteni 
nici...

O scurtă 
nică și după cîteva 
stăteam de vorbă cu 
prof. dr. 
director al 
biochimie al

— Tocmai
— ne spune
Macovschi. Acțiunilor agresi
ve ale guvernului american 
nu le poți da decît un singur 
calificativ: piraterie. Politi
cienii americani consideră 
dreptul internațional drept o 
colecție de petice de hîrtie 
lipsite de valoare. Președin
tele Kennedy își arogă drep
turi ce nu-i aparțin nici lui, 
nici guvernului său. Cu ce 
drept cere S.U.A. ca statele 
să le dea socoteală cum 
organizează apărarea, să 
raporteze ce transportă 
navele lor în marea deschisă ? 
Guvernul american se poartă

american, 
sinceri și

convorbire

îm- 
ale 

Cuba 
puter

telefo- 
minute 

acad. 
Eugen Macovschi, 

Institutului de 
Academiei R.P.R.
citeam ziarele... 

academicianul

ii 
le 
cu

asemeni unui jandarm mon
dial. Ar fi bine însă ca la 
Casa Albă să nu se omită că 
lumea de astăzi nu se asea
mănă cu visurile și dorințele 
domnilor imperialiști. Popoa
rele au la îndemînă forța ne
cesară spre a trezi la realitate 
pe aventurierii războinici. 
Vreau să adaug că guvernul 
american și-a asumat o grea 
răspundere în fața omenirii, 
în aceste momente este de 
datoria tuturor celor ce iu
besc pacea să manifeste ma
ximum de vigilență și să ac
ționeze spre a opri la timp 
mina agresorilor, așa cum 
subliniază în mod just decla
rația guvernului nostru.

Eroul Muncii Socialiste, Ion 
Stanciu, președintele G.A.C. 
Baba Ana din raionul Mizil, 
ne-a declarat :

— Am aflat cu indignare 
despre actele agresive pe care 
imperialiștii din S.U.A. le-au 
săvîrșit împotriva micului dar 
eroicului popor al Cubei libe
re. Domnii imperialiști vor să 
se răfuiască cu Cuba pentru 
că poporul ei și-a luat soarta 
în propriile mîini și a pus ca
păt exploatării de către mo
nopolurile nord-americane. 
Prin acțiunile lor, politicienii 
reacționari din S.U.A. vor să 
împingă omenirea într-un

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii'

BERLIN 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 oc
tombrie A. A. Gromîko, mini
strul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și persoanele care îl 
însoțesc au părăsit Berlinul 
plecând spre Moscova.

-o.

o

mica 
S.U.A.

unei

cumplit război. Ei încalcă 
grosolan toate regulile de 
conviețuire între state. îm
preună cu întregul popor, 
sprijin cu toată tăria declara
ția guvernului țării noastre 
care cere să se pună capăt 
uneltirilor agresive ale S.U.A. 
îndreptate împotriva indepen
denței Cubei.

La sediul Uniunii artiștilor 
plastici am întîlnit pe sculp
torul Ion Jalea, artist al po
porului, care ne-a declarat :

— Orice om de bună cre
dință nu poate decît să con
damne cu vehemență acțiu
nile agresive îndreptate împo
triva independenței Cubei. 
Nici un fel de justificare nu 
există pentru aceste acțiuni. 
Am citit că diverși politicieni 
americani afirmă că 
Cubă ar amenința... 
Cine poate da crezare
asemenea afirmații ridicole ? 
Adevărul este că monopolurile 
americane se tem de exem
plul luminos pe care Cuba li
beră îl reprezintă pentru po
poarele încătușate ale Ameri
cii Latine, pentru cei 
200 000 000 latino-americani ce 
trăiesc în suferință. Wall 
Streetul vrea să nimicească 
ceea ce reprezintă steaua spe
ranței Americii Latine. Dar 
nici un fel de acțiune agresi
vă a S.U.A. nu va putea 2n- 
genunchia poporul liber al 
Cubei. Alături de Cuba, în a- 
ceste momente de grea încer
care, se află toate popoarele 
iubitoare de pace. Declarația 
guvernului țării noastre, arată 
limpede solidaritatea noastră 
cu Cuba. Aprobăm și sprijinim 
cu hotărîre această Declarație. 
Cauza Cubei este dreaptă. Ea 
va învinge !
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