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Fotoreporterul vă prezintă sec- 
jia Walz a Uzinei chimice me

talurgice din Copșa Mică.

Fofo: AGERPRES

Lucrărilor agricole 
de toamnă — 

un ritm 
mai intens!

In aproape toate regiunile 
țării se fac în aceste zile ul
timele însămînțări de toamnă. 
In întreaga țară pînă acum 
au fost însămînțate aproxima
tiv 90 la sută din terenurile 
destinate culturilor de grîu de 
toamnă. înzestrate cu un nu
măr sporit de mașini agricole 
și îndrumate permanent de 
inginerii și tehnicienii agro
nomi, marea majoritate a uni
tăților agricole socialiste au 
efectuat însămînțările de 
toamnă în epoca optimă și în 
condiții agrotehnice superi
oare.

In aceste zile se execută, de 
asemenea, ultimele lucrări de 
recoltare și transport a cultu
rilor tirzii, a strugurilor, fruc
telor și legumelor.

După terminarea însămînță- 
rilor, unitățile agricole socia
liste și-au concentrat mijloa
cele pentru executarea ogoa
relor pe terenurile ce urmea
ză să se însămînțeze în pri
măvară. în perioada de vară 
și concomitent cu însămînță
rile de toamnă au fost efec
tuate arături adinei pe aproa
pe 1 700 000 hectare, cea ce re
prezintă circa 40 la sută din 
terenurile prevăzute să fie 
pregătite pentru însămînțările 
din primăvara anului viitor. 
Odată cu arăturile se trans
portă Ia cîmp și se încorpo
rează în sol cantități însem
nate de îngrășăminte.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
tineretului
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3 000 000 lei

Muncitor

«fi

economisiți

agriculturii

Mari suprafețe 
redate

In regiunea Galați suprafața 
arabilă a fost mărită în acest an 
cu 5100 de hectare. Principa
lele surse pentru sporirea tere
nurilor destinate culturilor de 
cîmp le-au constituit defrișarea 
unor mărăcinișuri și a unor li
vezi bătrîne, desțelenirea 
pășunilor neproductive, precum 
și desființarea unor drumuri de 
cîmp inutile. Concomitent cu a- 
ceste lucrări, în regiune, și în
deosebi în raionul Bujoru, 
fost puse în valoare prin 
sare și plantare cu vii și 
fructiferi 1 900 hectare de 
deluros, care nu aduceau 
un folos agriculturii.

au 
tera- 
pomi 
teren 

nici
Această 

acțiune continuă în vederea ex
tinderii pomiculturii și viticul
turii.

(Agerpres)

NICI UN LEU RISIPIT, FIECARE LEU FRUCTIFICAT!

Cit valoreaiă

Scrisoare pentru ...Așchiuță
Foto : FLORIN țAGA-ajustor

Inaugurarea
Universității 
din Timișuara

Din luna ianuarie, cind au 
pornit inițiativa de a lucra 
o zi pe lună cu cocs economi
sit, furnaliștii de la Uzinele 
siderurgice „Victoria“ din Că- 
lan au economisit, în medie, 
cîte 200 kg de cocs la fiecare 
tonă de fontă elaborată. Pen
tru aceeași cantitate de fontă, 
consumul de energie electrică 
a fost mai mic cu 4 kilovați 
față de prevederi.

Rezultatele obținute se da- 
toresc în mare măsură îmbu
nătățirii procesului tehnolo
gic. Ca urmare a întreținerii 
mai bune a agregatelor, opri
rile acestora pentru reparații, 
care înainte se făceau în fie
care lună, se fac acum numai 
la 80—90 zile. Multe din re
parații, pentru care furnalul 
trebuia oprit ore întregi, se 
execută acum în timpul pro
cesului de producție.

Pe de altă parte, datorită 
utilizării în furnal a aerului 
cu temperatură ridicată și 
umiditate constantă, durata 
de topire a șarjei de fontă a 
fost redusă cu aproape o oră 
față de anii trecuți.

Rod al aplicării acestor mă
suri sînt cei 3 411000 de lei 
economisiți în 9 luni, peste 
plan, precum și îndeplinirea 
planului la producția de fon
tă pe 10 luni, în mai puțin 
de 9 luni și jumătate.

I
a începutul ace
stui an, întreprin
derea „Postăvăria 
romînă“ din Capi
tală a fost critica
tă în ziarul nos
tru pentru faptul

că nu acordă toată atenția 
valorificării rezervelor inter
ne și în primul rînd gospo
dăririi materiei prime care 
se folosește — lîna,

Zilele trecute am vizitat 
din nou întreprinderea. Ce-am 
constatat ? Că multe din lip
surile semnalate atunci au 
fost înlăturate. Conducerea 
întreprinderii a luat o seamă 
de măsuri în acest scop. în fi
latură au fost introduse gra
fice cu ajutorul cărora se ur
mărește zilnic calitatea pre
toriului ; la preparație, mași
nile au fost înzestrate cu me
canisme de oprire automată a 
debitării firului; la canetat 
s-a îmbunătățit sistemul de 
fixare a țevilor pe fuse, evi- 
tîndu-se astfel numărul mare 
de ruperi și, deci, risipa. A-

ceste măsuri au avut o mare 
influență asupra îmbunătăți
rii calității produselor, gospo
dăririi mai judicioase a ma
teriei prime.

Multe lucruri bune a făcut 
în acest domeniu și organiza
ția U.T.M. Ea a pus în discu
ția utemiștilor probleme im
portante, privind organizarea 
locului de muncă, întreținerea 
și supravegherea mașinilor, 
utilizarea deplină a materiei 
prime. într-o adunare gene
rală anume fixată, tinerii au 
discutat în amănunțime ce 
pot face pentru îmbunătățirea 
calității produselor. La puțină 
vreme după aceasta, în cadrul 
unui schimb de experiență, 
cele mai bune muncitoare — 
Elena Alionte și Elena Binică 
— au împărtășit din metode
le lor de muncă celorlalte țe
sătoare. Unii tineri cu o pre
gătire profesională mai slabă 
au fost repartizați să lucreze 
alături de muncitori fruntași, 
iar alți 70 de muncitori, în 
majoritate tineri, au fost în
cadrați în cursul de ridicare 
a calificării profesionale.

Asemenea acțiuni, bine or
ganizate, au făcut să crească 
contribuția tinerilor la reali
zarea sarcinilor de plan. 
Aceasta se reflectă cel mai 
bine în rezultatele pe care 
le-a obținut colectivul între
prinderii în primele 9 __ luni 
ale anului. Toți indicii de 
plan au fost realizați. La pro
ductivitatea muncii, de exem
plu, s-a înregistrat o creștere 
de 0,6 la sută față de sarcina 
planificată. Pe seama crește
rii productivității _ muncii, a 
îmbunătățirii calității și a gos
podăririi materiei prime s-au 
realizat economii suplimen
tare în valoare de 291 000 lei.

Acestea sînt rezultatele cu 
care colectivul de muncă al 
„Postăvăriei romîne“ se poate 
mîndri pe bună dreptate. Rea
lizarea lor a cerut eforturi, 
strădanii din partea fiecăruia. 
Cu toate acestea s-a consta
tat că mai există încă mari 
rezerve nevalorificate.

O primă rezervă, la fila
tură, o constituie calitatea a- 
mestecurilor. Am observat că 
unii tineri nu acordă suficien-

Là panou! de onoare
JINtni coifCTIVIȘTț, 
K. fllUNTASL .

MOLNAR MAGDA — nu de mult a sărbătorit un 
eveniment de neuitat pentru anii ei tineri : primirea 
în U.T.M. Acest lucru n-a fost întîmplăior. Toți mem
brii gospodăriei agricole colective „Drapelul Roșu” 
din Salonta, toți tinerii, îi recunosc meritele, hărni
cia. Lucrează în brigada legumicolă. în graficul bri
găzii ea este înscrisă cu 300 de zile-muncă. Nu este, 
deci, întîmplăfor că tovarășii ei de muncă i-au apre
cieri hărnicia și au primit-o în rîndul utemiștilor. A- 
cest eveniment a constituit pentru Magda un nou 
imbold în muncă. Și, oricîfe greutăți s-ar ivi, ea nu 
va dezminți încrederea pe care organizația U.T.M. 
i-a acordat-o. Molnar Magda se străduiește să fie 
mereu fruntașă.

TENKEI ȘTEFAN nu a-e decît 17 ani, dar se nu
mără printre cei mai harnici tineri de la G.A.C. „Dra
pelul Roșu"-Salonta — regiunea Crișana. Lucrează 
în brigada de cîmp numărul 4. Deși este unul dintre 
cei mai tineri membri ai brigăzii, are pînă acum' 
340 de zile-muncă. în zilele de lucru, și în unele săr
bători, atunci cînd în gospodărie sînt lucrări care 
nu suferă întîrziere, printre primii care sosesc în 
zori la sediui gospodăriei, gata de muncă se află 
și utemisful Tenkei Ștefan. Pe bună dreptate condu
cerea gospodăriei, organizația U.T.M., l-au declarat 
„fruntaș în produefie”, fruntaș în bătălia pentru re
colte cît mai bogate.

ALEXANDRU BEREK 
secretarul organizației de bază 

U.T.M. din G.A.C. Salonta

tă atenție operației de încăr
care a lupului amestecător. 
Acest lucru are urmări în 
procesul de producție. Dinții 
lupului amestecător nu mai 
au posibilitatea să prelucreze 
în mod egal și uniform mate
ria primă. Din această cauză 
firul obținut nu este întot
deauna omogen și nu are su
ficientă rezistență atunci cînd 
este supus operației de răsu
cit. Aceeași deficiență am în- 
tîlnit-o și la carde. Aici ne- 
aprovizionarea mașinilor cu 
cojoace — în mod continuu 
și egal — duce la obținerea 
unor fire neuniforme și dez- 
lînate. In fazele următoare 
ale procesului de producție 
firele acestea ori se rup, ori 
se dublează trebuind, deci, să 
fie înlocuite. Așa apar de- 
șeurile. Ce trebuie făcut pe 
viitor ? Maiștrii de schimb și 
șefii de brigadă să urmărea
scă cu toată atenția respec
tarea încărcării lupului ames
tecător pe verticală și aprovi
zionarea corespunzătoare a 
mașinilor cu cojoace. In acest 
fel se poate asigura încă din 
primele faze ale procesului 
de producție o mai bună gos
podărire a materiei prime și 
pot fi preîntîmpinate o parte 
din defectele care apar apoi 
la selfactoare și războaie.

In dreptul mașinii la care 
lucrează brigada condusă de 
Petra Kling stau aruncate 
ghemotoace de lînă.

— De ce nu vă gospodăriți 
locul de muncă ? am întrebat 
fetele din brigadă. Responsa
bila s-a grăbit cu răspunsul:

— Las’ că stringem totul la 
sfîrșitul schimbului.

Am întîlnit această situație 
și la alți tineri. Lipsa de gos
podărire duce la risipirea 
unei cantități mari de mate
rie primă. Dar nu numai 
atît, deșeurile aruncate, căl
cate în picioare nu mai pot fi 
folosite în cadrul aceleiași 
partizi de lucru. Sînt necesare 
cheltuieli suplimentare cu re
luarea ciclului de fabricație, 
în care, de fapt, o parte din 
acestea își pierd din proprie
tăți. Unii tineri gîndesc cam 
așa : „ce contează un gram de 
lînă ? Lucrăm doar zilnic cu 
sute de kilograme“. E drept 
că unitatea de măsură este 
foarte mică. Dar iată ce mare 
valoare are. Dacă fiecare 
muncitor care lucrează

SIMION FLOREA 
inginer în Ministerul Indu

striei Ușoare
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Ansamblul artistic al orașului Oradea
Comitetul orășe

nesc pentru cultură 
și artă și Consiliul 
local al sindicatelor 
Oradea au inițiat în
ființarea unui an
samblu artistic al 
acestui oraș. El va

cuprinde formații 
de cor și de dan
suri populare, o bri
gadă artistică de a- 
gitație, o orchestră 
simfonică și alta de 
muzică ușoară, fan
fară, taraf.

Se preoonizează, 
de asemenea, ca a- 
cest ansamblu să 
aibă și formații de 
dansuri clasice și de 
pantomimă.

Petre Blajovici, mem-

prim-secretar

(Continuare în pag. a Il-a)

A. GEORGESCU 
N. ARSENE

caîificare, acad. Ilie 
a urat corpului didac- 

studenților spor la

(Agerpres)

„Cerem să se pună capăt măsurilor arbitrare luate de S.U.A. împotriva Cubei“ — a fost cuvînful 
parficipanfilor la mitingul care a avut loc la întreprinderea textilă Dacia.

Foto: N. STELORIAN

In urmă cu o lună, a fost sem
nat actul de naștere a celei de a 
4-a Universități romînești — Uni
versitatea din Timișoara. Simbătă 
dimineață, tn sala Operei de Stat 
din Timișoara a avut loc festivita
tea inaugurării noii universități. 
Festivitatea a fost deschisă de pro
fesor doctor Ion Curea, rectorul 
noii universități, care a dat citire 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. privind înființarea Universi
tății din Timișoara.

Universitatea din Timișoara s-a 
dezvoltat din fostul Institut peda
gogic de 5 ani, care, la rîndul 
său, a avut ca germene Institutul 
pedagogic de 3 ani, cu o singură 
facultate — Facultatea de mate
matică și fizică — înființată in 
toamna anului 1948.

Acum, Universitatea din Timi
șoara are 3 facultăfi : matematică- 
mecanică, fizică, filologie, urmînd 
ca în anii viitori să fie create și 
alte facultăți. Pe băncile noii uni
versități se pregătesc să devină 
profesori și cercetători 1 200 de 
studenți. In 1948, la Institutul pe
dagogic de 3 ani erau doar 82 
de studenți. An de an a crescut 
și numărul cadrelor didactice, a- 
jungind acum la 106. Paralel cu 
aceasta, prin grija partidului și gu
vernului, s-a dezvoltat și se dez
voltă continuu și baza materială. 
In momentul de fată, sg află în

construcfie clădirea! modernă a noii 
universități ce se va întinde pe 
o suprafață de 22 000 de metri 
pafrafi. Ea va cuprinde 41 de 
laboratoare, 10 amfiteatre, 39 săli 
de seminarii, 28 de cabinete, un 
bloc turn pentru serviciile admi
nistrative și bibliotecă, o sală de 
festivități, o sală de sport.

Luînd cuvîntul, ministrul învă- 
fămintului, academicianul Ilie 
Murgulescu, a arătat că înfiinfarea 
universității din Timișoara este o 
nouă dovadă a grijii partidului și 
guvernului pentru dezvoltarea în- 
vățămintului superior din fara noa
stră. Arăfind că noii universităfi îi 
revine sarcina de a contribui, ală
turi de celelalte universități, la 
sporirea numărului cadrelor de 
specialiști și al cadrelor didactice 
cu înaltă 
Murgulescu 
tic, tuturor 
muncă.

Tovarășul 
bru supleant al C.C. al P.M.R., 

al Comitetului re
gional Banat al P.M.R., a ex
primat bucuria și mîndria pe care 
o împărtășesc toți oamenii mun
cii din regiune cu prilejul inaugu.

(Agerpres)

SOLIDARI CU EROICUL POPOR CURAR
„S. U. A. să asculte glasul

rațiunii!“
„Cuba nu este 

singura!
solidaritate cu

a-
„Deplină 

eroicul popor al Cubei" 
ceasta a fost lozinca sub care 
s-a desfășurat sîmbătă după- 
amiază mitingul cadrelor di
dactice și studenților clujeni.

„Adevăratul substrat al ac
țiunilor S.U.A. îndreptate îm
potriva Cubei revoluționare, a 
spus prof. Nicolae Lascu. pro
rectorul universității „Babeș- 
Bolyai“, este teama pe care 
le-o inspiră cercurilor impe
rialiste exemplul luminos ce 
îl dă Americii Latine eroicul 
popor cuban, care și-a sfărîmat 
pentru totdeauna cătușele ro
biei coloniale și și-a înălțat 
fruntea brăzdată de suferințe 
seculare spre soarele străluci
tor al libertății. Am văzut cu 
proprii mei ochi această nouă 
tinerețe a Cubei, mi-am dat 
seama cu emoție și admirație 
de acest lucru în timpul vizi
tei pe care am făcut-o în a- 
ceastă țară, cu prilejul discu
țiilor pe care le-am avut atît 
cu oameni simpli, descătușați 
din întunericul în care fuse-

seră ținuți, cit și cu oameni 
de cultură. Aceasta este „pri
mejdia“ pe care poporul din 
mica insulă o reprezintă pen
tru cel mai puternic sțat ca
pitalist. De ridicolul acestor 
„argumente' își dau clar sea
ma toți oamenii cinstiți din 
lume. Guvernul S.U.A. trebuie 
să-și dea seama de drumul 
primejdios pe care l-a apucat 
și să asculte în cele din urmă

de glasul rațiunii. Sînt pe de
plin convins că nobila cauză 
a poporului cuban va triumfa, 
că omenirea se va bucura de 
pace. Chezășia acestui lucru o 
constituie forța lagărului so
cialist, â oamenilor iubitori de 
pace de pretutindeni“.

Pavel Platona, student în 
anul V la Facultatea de știin-

(Continuare în pag. a 4-a)

TELEGEI AMA
Consiliul Central al Sindi

catelor din Republica Popu
lară Romînă a trimis o tele
gramă Centralei sindicale a 
oamenilor muncii din Cuba 
revoluționară.

In telegramă se spune, prin
tre altele : „Am aflat cu pro
fundă indignare despre acțiu
nile guvernului S.U.A. în
dreptate împotriva eroicului 
popor cuban. Sindicatele, toți 
oamenii muncii din Republica

Populară, Romînă, sprijinind 
Declarația guvernului Repu
blicii Populare Romîne pri
vind acțiunile S.U.A. împotri
va Cubei, își exprimă pro
testul energic față de aceste 
acțiuni și se solidarizează pe 
deplin cu lupta sindicatelor 
și întregului popor cuban pen
tru apărarea libertății și in
dependenței patriei sale“.

(Agerpres)

în sprijinul cauzei drepte a 
eroicului popor cuban și-au 
alăturat glasul și colectiviștii 
din comuna Cuza Vodă, regiu
nea București, care s-au în
tîlnit sîmbătă după-amiază in
tr-un miting de protest împo
triva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. Alături de ei au venit 
mecanizatori de la stațiunea de 
mașini și tractoare, ingineri a- 
gronomi, zootehnicieni, învă
țători și profesori din locali
tate.

Cuvintele președintelui gos
podăriei agricole colective din 
Ceacu, Gh. Peicu, au fost sub
liniate în repetate rînduri de 
puternice aplauze, de lozinci
le : „Trăiască Cuba liberă!", 
„Cuba nu este singură !“. Mă
surile militare luate de S.U.A. 
împotriva Cubei — a spus el 
— creează o primejdie serioa
să pentru pacea lumii. De 
partea Cubei sînt toate po
poarele iubitoare de pace și 
libertate care dispun astăzi de 
posibilitatea de a bara calea 
agresorului. Poporul romîn —

așa cum s-a arătat și în De
clarația guvernului nostru, 
este hotărît să-și aducă îm
preună cu toate statele iubi
toare de pace, întreaga sa 
contribuție pentru menținerea 
și întărirea păcii în lume. Noi, 
colectiviștii alături de în
tregul nostru popor, a 
spus în încheiere vorbitorul, 
cerem ca guvernul S.U.A. să 
pășească pe calea tratativelor 
deschise de declarația fermă, 
de propunerile calme, realiste, 
ale guvernului sovietic.

Solidaritatea oamenilor mun
cii din comuna Cuza Vodă cu 
cauza poporului cuban a fost 
exprimată și în cuvîntul briga
dierului Victor Vasile. învă
țătoarei Valeria Anghel, con
tabilului 
colectivistei

Nicolae
Didina

Belciu și 
Cristea.
(Agerpres)

★
mitinguri au mai 
numeroase îatre-

Asemenea 
avut Ioc în 
prinderi și localități din țară.



Informații

Manifestări culturale
Un mare număr de oameni 

ai muncii de la orașe și sate 
au urmărit cu interes noile 
manifestări cultural-artistice 
organizate simbătă în cadrul 
Bunii prieteniei romîno-so- 
vietice.

In Capitală, la Casa priete
niei romîno-sovietice, sute de 
cetățeni au asistat la recitalul 
de canto și balet prezentat de 
soliști ai Teatrului de operă 
și balet al R. P. Romîne. In 
comunele Dobroiești, Glina, 
Cernica, Tînganu, Găneasa Și 
Pantelimon din jurul Bucureș- 
tiului, colectiviștii au vizionat 
spectacolele cinematografice 
prezentate cu ocazia „Festiva
lului filmului sovietic“.

Peste 600 de tineri și tinere 
din Iași au participat, la Casa 
de cultură a tineretului din 
localitate, la simpozionul „Iti
nerar moscovit“. Cu acest pri
lej au luat cuvîntul Ion Selea- 
nu, vicepreședinte al Consi
liului orășenesc A.R.L.U.S. și 
Gheorghe Filip, secretar al 
sfatului popular regional, care 
au vizitat de curînd Uniunea 
Sovietică.

La Timișoara a avut loc o 
adunare publică unde prof. 
univ. Aurel Pîrvu a vorbit des
pre victoriile Uniunii Sovietice 
în cuceririle Cosmosului. Filar
monica de stat din Arad, Ope
ra de stat și Școala de muzică 
din Timișoara au susținut a- 
poi un bogat program artistic.

Casa prieteniei romîno-so
vietice din Craiova a găzduit 
simbătă peste 700 de pionieri

și școlari care au asistat la 
prezentarea filmului sovietic 
„Frații Kamarov“. Cu prilejul 
unei seri distractive organi
zată la Casa de cultură a stu
denților, numeroși tineri au 
luat parte la jurnalul infor
mativ „Orașe noi, construcții 
noi în U.R.S.S.". Sute de mun
citori de la complexul de in
dustrializare a lemnului din 
Tg. Jiu au participat la- confe
rința „U.RS.S. pe primul loc 
în lume în cucerirea spațiului 
cosmic“. La Uzina, Electropu- 
tere’’ s-a ținut conferința „Dez
voltarea complexă a sistemu
lui transportului în U.R.S.S., 
iar la Școala medie nr. 2 a a- 
vut loc o seară muzicală 
„Glinka“. Casa raională de, 
cultură din Vînju Mare a or
ganizat o seară de poezie in
titulată „Serghei Esenin“.

Numeroși medici și cadre 
sanitare au asistat la simpo
zionul organizat în sala clubu
lui policlinicii din orașul Ba
cău pe tema „Realizările 
multilaterale ale medicinii so
vietice“.

La cinematograful „Progre
sul“ din orașul Piatra Neamț, 
profesoara Geta Grigoriu, di
rectoarea Școlii medii nr. 2 din 
localitate, a 
„Prietenia de 
dintre poporul 
poarele Uniunii Sovietice“. In 
încheiere a fost vizionat filmul 
„Vizita tovarășului N. S. 
Hrușciov în R. P. Romînă“.

Cea de-a doua sesiune știin
țifică organizată la București 
în zilele de 26 și 27 octombrie 
de Institutul pentru controlul 
de stat al medicamentelor și 
cercetări farmaceutice, a fost 
consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la apariția primei far
macopee romîne. Sesiunea la 
care au luat parte specialiști 
din institutele 
cadre didactice 
de învățămînt 
București, Cluj 
directorii oficiilor farmaceuti
ce din țară, șefii laboratoare
lor regionale de controlul me- 

1 dicamentelor, delegați ai fa
bricilor de medicamente, a 
scos în evidență realizările va
loroase obținute de țara noas
tră în dezvoltarea producției 

. de medicamente și posibilită
țile largi ale industriei farma
ceutice pentru realizarea unor 
noi produse.

*

La Iași a avut loc simbătă 
seara un spectacol extraordi
nar cu opera „Trubadurul“ de 
Verdi, la care și-au dat con
cursul soliștii Operei de Stat 
din Debrețin : Mihaly Viragos 
și Eva Balogh laureați ai Pre
miului Liszt și dirijorul Vilmoș 
Rubany, care se află în țara 
noastră.

de cercetări, 
din institutele 
superior din 
și Tg. Mureș,

(Agerpres) »

vorbit despre 
nezdruncinat 
romîn și po-

(Agerpres)

Concertul violonistului 
Igor Oistrah

Orchestra simfonică a Filar
monicii 
Enescu", 
Cristescu, 
concertul 
cunoscutul violonist Igor Oi- 
strah. Artistul sovietic a pus 
în interpretarea dificilului con-

de Stat „George 
dirijată de Mircea 

a avut ca solist în 
de simbătă seara pe

Cinematografe
CELEBRUL 702 : Republica, 

1 Mai; CENTRUL ÎNAINTAȘ 
A MURIT ÎN ZORI rulează 
la cinematografele : Magheru, 
București, Gh. Doja, Miorița ; 
LA 30 DE ANI rulează la ci
nematografele : V. Alecsandri 
și Tineretului; BANDIȚII 
DIN ORGOSOLO- rulează la 
cinematografele : t tî. Frimu, 
8 Martie ; CASA DE LA RĂS
CRUCE : Flacăra, Luceafărul; 
VÎRSTA DRAGOSTEI: Vic
toria ; OMUL CU DOUĂ 
FEȚE: Central; SUB PLOAIA 
ATOMICĂ — cinemascop: 
Elena Pavel, înfrățirea între 
popoare, Floreasca, B. Dela- 
vrancea; PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII — di
mineața : 13 Septembrie; O 
VIAȚĂ — după-amiază: 13 Sep
tembrie; RAIDUL VĂRGAT— 
dimineața : Timpuri Noi; 
FILME DOCUMENTARE ru
lează după-amiază la cinema
tograful Timpuri Noi ; ALAR
MĂ ÎN MUNȚI: ‘
Gorki; DEPARTE 
TRIE : Cultural;
SUDULUI : Alex. Popov ; ÎN
VIEREA — ambele 
Grivița ; ALARMĂ 
INSULĂ : C-tin David ; CAR
TIERUL VISELOR : V. Roai- 
tă ; PALATUL DE CLEȘTAR : 
Unirea ; NOUĂ ZILE DIN- 
TR-UN AN : Alex. Sahia, 23 
August ; ȘAMPANIE ȘI ME
LODII rulează la cinematogra
ful T. Vladimirescu; DRU
MURI DESPĂRȚITE : Munca, 
Olga Bancic, 16 Februarie.

cert pentru vioară și orchestră 
de Bela Bartok, o mare măie
strie, cucerind încă o dată ad
mirația publicului bucureștean. 
Programul a mai cuprins con
certul pentru orchestră de 
coarde de Sigismund Toduță 
și Simfonia I de Șostakovici.

★

După ce a cîntat pe scena 
Operei din Timișoara, soprana 
poloneză Bogna Sokorska și-a 
dat concursul simbătă seara 
în spectacolul cu opera „Rigo- 
letto“ de Verdi, la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Ro- 
mîne.

Maxim 
DE PA- 
VÎNTUL

serii :
PE

Față de nivelul general al 
literaturii noastre, față de ni
velul cultural al copiilor no
ștri este cazul să ne punem 
întrebarea dacă și dramatur
gia răspunde întrutotul mi
siunii sale.

în ultimii 10 ani, în afara 
unor creații mai vechi cum 
sînt cele ale maestrului Vic
tor Eftimiu „înșir-te mărgă
rite", puțini autori s-au apro
piat de teatrul de copii, cu 
lucrări valoroase.

‘ Teatrul acesta pentru pre
școlari și copiii mici pretinde 
o acțiune esențializată la ma
ximum, cu o mișcare dinami
că (în sensul unor contururi 
bine marcate ale conflictului, 
cu acțiuni intense și cu mul
tă veselie).

în același timp „morala“ 
trebuie bine gîndită, exprima
tă precis, implicită acțiunii și 
conflictului.

Cele mai multe piese, ca 
număr vorbind, pentru pre
școlari și copii mici, sînt cele 
jucate de teatrele de păpuși.

Marele succes al Teatrului 
„Țăndărică" peste hotare, va
loarea mereu crescîndă a u- 
nor colective din provincie 
(Cluj, Oradea, Timișoara, Cra
iova, Constanta, Tg. Mureș), 
sînt o garanție a faptului că 
cele mai bune realizări dra
matice ca text își vor avea- 
totdeauna o măiastră transfi
gurare scenică.

Foarte adesea texte de bună 
calitate sînt difuzate pe calea 
undelor la Radio. Există acolo 
un mănunchi de scriitori ta- 
lentați care ar putea aduce 
contribuții prețioase cu talen
tul lor la dezvoltarea teatru
lui de copii.

Un sector care-și așteaptă 
de mult împlinirea este cel

wrx»-. ••■:■$

In excursie prin împrejurimile
Lacului Roșu

Foto : AGERPRES

Astăzi, în Capitală și în mai 
multe orașe din țară, sînt 
programate întîlnirile celei 
de-a 10-a etape a campiona
tului cat. A de fotbal. Pe sta
dionul Giulești, de la ora 11, 
Rapid va juca cu Știința Cluj. 
După amiază, stadionul Repu
blici va găzdui jocurile : Pro
gresul—U.T. Arad (ora 13,15) 
și Viitorul—Știința Timișoara 
(ora 15). Stațiile noastre de 
radio vor transmite de la ora 
16 repriza a doua a meciului 
Viitorul—Știința Timișoara. 
Transmisia se va face pe pro
gramul I;

In țară au ioc jocurile: 
Crișana Oradea-Dinamo Bucu
rești ; C.S.M.S. Iași-Dinamo 
Bacău; Minerul Lupeni-Steaua. 
Petrolul Ploiești,, nefiind pro
gramată în această etapă, sus
ține un meci amical pe teren 
propriu cu echipa maghiară 
Salgotarjan. De asemenea, Fa
rul nu joacă cu Steagul Roșu 
Brașov, deoarece constănțenii

Shipina colectivei
Gospodăria agri

colă colectivă „Dru
mul lui Lenin“ din 
comuna Românești 
se află într-o zonă 
geografică prielnică 
apiculturii. Ințele- 
gînd să folosească 
din plin această 
posibilitate, în anul 
1957 colectiviștii au 
hotărît înființarea 
unei stupine. Pen
tru început gospo
dăria a cumpărat 
un număr de 20 
stupi de albine care 
au fost dați în pri
mare cîtorva fete. 
De atunci, de la an 
la an, stupina gos-

podăriei noastre s-a 
dezvoltat, numi- 
rînd în prezent 92 pastoral s-au 
de stupi

Aplicînd metode 
științifice de crește
re și îngrijire a al 
binelor, micul nos
tru colectiv de 
muncă de la stupi
na colectivei a reu
șit ca în acest an să 
obțină rezultate 
frumoase în muncă. 
Astfel, în primă
vara acestui an, 
aplicîndu-se roirea 
artificială, s-a obți
nut un număr de 
32 colonii noi de

albine. Prin practi
carea stupăritullii 

obți
nut pe întreaga stu
pină o producție de 
960 kg miere-marfă 
și 30 kg ceară de 
albine, care au adus 
gospodăriei colecti
ve importante ve
nituri. In afară de 
această cantitate s-a 
asigurat și mierea 
necesară alimentă
rii pe timp de iarnă 
a albinelor din stu
pina noastră.

ELVIRA 
SIRITEANC 
colectivistă

Angajamentul a fost îndeplinit
Colectivul de 

muncitori de la 
atelierul mecanic al 
rafinăriei Onești, 
din care fac parte 
numeroși tineri, s-a 
angajat să realizeze 
anul acesta econo
mii în valoare de 
150 000 lei prin fo
losirea judi-

cioasă a materiale
lor, printr-o mai 
bună organizare a 
locului de muncă.

Pînă în prezent 
s-au făcut economii 
în valoare de peste 
150 000 de lei, prin 
recondiționarea u- 
nor piese, recupera
rea plănșilor garni-

turilor, ventilelor și 
altor piese uzate. 
Angajamentul a 
fost îndeplinit. Pînă 
la 
se
Și

sfîrșitul anului 
vor realiza noi 

noi economii. .

C. SUMAN 
mecanic(Agerpres)

Noul cinematograf în orașul Fălticeni, regiunea Suceava
Foto : AGERPRES

L mosifln

Cit valorează lucrurile
(Urmare din pag. I)

icționeze 
ca ini- 
’Jzinele 
să 
loc

fie 
de 
ti- 
în

s-ar strădui să producă cu 50 
de grame mai puține deșeuri 
uleioase și murdare, s-ar pu
tea realiza în plus din canti
tatea partizii de fire respec
tive circa 65 de metri de țe
sături. Organizația U.T.M., pos
tul utemist de control din fi
latură au datoria să 
pe . toate căile pentru 
țiativa tinerilor de la 
„Tudor Vladimirescu“ 
aplicată la fiecare
muncă. Ea îi va ajuta pe 
neri să devină fruntași 
lupta pentru economii. Spiri
tul gospodăresc reprezintă o 
valoroasă rezervă internă, iar 
fiecare 
pentru

Iată 
secția . . . .
Aici întîlnești zilnic zeci de re
tururi de rebobinări și recane- 
tări. Cînd cercetezi defectele 
(țevi moi. țevi gîtuite, cu 
margini, sau murdare, cu dia
metrul necorespunzător), îți 
dai seama că ele sînt genera
te de lipsa de urmărire a ma
șinilor, de neatenția cu care 
se lucrează. E adevărat că a- 
ceste defecte sînt reparabile. 
Dar aceasta se face cu prețul 
consumării de manoperă, de 
timp, al imobilizării mașini
lor etc. în consfătuirile de 
producție, la gazeta postului 
utemist de control va trebui 
să se ia o atitudine fermă și 
hotărîtă împotrivă acelor ti
neri care, în loc să astupe ca
nalele risipei, le deschid.

Mașinile la care lucrează 
tinerii din țesătorie funcțio
nează automat. Pentru mînui- 
rea lor nu se cer mari efor
turi fizice. Două lucruri sînt 
absolut necesare : să fie între
ținute și să fie supravegheate 
în permanență în timpul func
ționării. Popescu Cheorghița, 
Voica ZamfitescU, Zoia Dobre, 
țesătoare, urmăresc atent pro
cesul de producție, intervin 
operativ atunci cînd constată 
că au fire lipsă în urzeală 
sau cînd s-a rupt un fir. In 
acest fel reușesc să realizeze 
produse de calitatea I în 
procent de 80 și chiar 100 la 
sută. Din păcate, în întreprin
dere întîlnești și tineri ca 
Elena Cîrlogea, Alexandru 
Bogdan, Ilean Maria și alții 
care socotesc că mașinile (de

tînăr trebuie să lupte 
valorificarea ei.
cum stau lucrurile în 

preparație-țesătorie.

aia sînt mașini I) pot lucra și 
singure. Le pornesc dar nu 
le mai urmăresc în timpul 
lucrului sau le părăsesc. La 
ce duce aceasta ? La ruperi 
de fire, la fire încîlcite care 
în drumul lor agață altele, în- 
tr-un cuvînt — la deșeuri. 
Acest fapt se reflectă in pro
centul încă ridicat de deșeuri 
(4,60 la sută) pe care l-a în
registrat întreprinderea în a- 
cest an. Neglijența 
utilaje se răsfrînge 
lității produselor, 
cuiburile, rîndurile 
buie remediate. Asta face să 
se mărească costurile de fa
bricație și, implicit, prețul de 
cost (chiar dacă aici s-au rea
lizat economii peste sarcina 
planificată, colectivul nu tre
buie să se mulțumească nici 
un moment cu rezultatele la 
care a ajuns). Și iată un 
exemplu concludent. Repansa- 
rea defectelor la o pînză de 
calitatea întîi de 47 de metri 
înseamnă manoperă suplimen
tară în valoare de 24 de lei. 
Dacă țesătura este însă de 
calitatea a IlI-a atunci costul 
manoperei va fi mai mare — 
40 de lei. Fructificarea fiecă
rui leu depinde și de reduce
rea volumului mare de reme
dieri — acestea fiind încă o 
rezervă însemnată pentru va
lorificarea căreia trebuie să-și 
aducă mai din plin contribu
ția și tinerii. «?•

La rampa de control, per
sonalul de specalitate constată 
o seamă de deficiențe, (aici 
se constată dacă defectele se 
datoresc mașinii, materiei pri
me, nerespectării procesului 
tehnologic etc). Organizația 
U.T.M. ar trebui să se inte
reseze în permanență de a- 
cest lucru, să organizeze dis
cuții operative cu tinerii care 
lucrează neglijent, să dezba
tă cauzele, să1 ia măsuri.

Mulți tineri au dobîndit o 
experiență valoroasă în valo
rificarea rezervelor interne. 
Experiența aceasta însă nu e 
suficient cunoscută. Comitetul 
U.T.M. va trebui să organi
zeze cu tinerii maj multe 
schimburi de experiență și 
demonstrații practice. Ele dau 
posibilitatea fiecărui tînăr 
să-și însușească metodele 

învețe 
ca să 
bine

față de 
asupra ca- 
Defectele, 
lipsă tre-

fiecărui 
însușească 

bune de muncă, să 
cum trebuie să lucreze 
gospodărească . cît mai

Buni gospodari
La Școala medie din comu

na Darabani, regiunea Sucea
va, funcționează un cămin cu 
o capacitate de 150 de paturi; 
Pentru a asigura condiții de 
viață cît mai bune elevilor, 
conducerea 
din vreme 
minului în

Clădirea
reamenajată și s-a completat

pa- 
Pă-

fost

școlii s-a îngrijit 
de amenajarea că- 
vederea iernii.
căminului a fost

TEATRUL IPENTaU COPIA
II ACTUALITATEA

dedicat copiilor preșcolari: 
primele noțiuni „transfigura
te“ artistic, căpătînd elocința 
plastică a imaginei teatrale, 
îmbinînd jocul copilului cu 
cucerirea unor noi cunoștin
țe, stimulînd fantezia, culti- 
vînd educația estetică, iată ce 
stă la îndemîna autorului 
pentru preșcolari.

Poate genul teatrului pentru 
școlari e mai accesibil auto
rilor, prin limbajul și proble
mele sale mai apropiate de 
ale maturilor, de unde și nu
mărul ceva mai mare de pie
se existente. Aici au fost a- 
bordate teme mai bogate și 
mai variate.

în ultimii ani, repertoriul 
teatrelor de păpuși s-a îmbo
gățit, a crescut nivelul artis
tic. în primul rînd s-au făcut 
încercări — mult mai izbuti
te — de a se aduce eroul con
temporan — pionierul, pe sce
nă : Mihăi Stoian, Gica luteș, 
Mircea Sîntimbreanu, Viorica 
Filipoiu, Lili Merton, Viorica 
Trifu, L. Mușatescu și în mod 
deosebit Valentin Silvestru, a 
cărui piesă „Necazurile lui 
Șurubel* s-a bucurat de suc
ces. în ciuda unor afirmații 
neîntemeiate, copiil-specta teri 
au urmărit cu mai multă e- 
moție și interes peripețiile u- 
nei pioniere în fața realități
lor cotidiene, decît aventurile 
unui Făt Frumos și ale calu
lui său cu aripi. Desigur, ge-

Dialog cu
nul a rămas încă tributar u- 
nor anume scheme și șabloa
ne preconcepute ; pionierul 
pe scenă apare adeseori „de
senat“ dintr-o singură trăsă
tură dominantă, transformă
rile operate asupra lui sînt 
deseori nereușite, nemotivate, 
negenerate de premisele unui 
susținut conflict.

în acest sector mai mult ca 
în orice altul se simte puter

un preșcolar
minor — un leneș, un dezor
donat care se transformă su
bit etc.

Există, desigur, și succese.
Și totuși sărăcia tematică e 

încă evidentă : mici eroi care 
narează mici defecte. Niciuna 
din problemele mari ale ce
lor mici n-a fost abordată 
prompt, direct. Coordonatele 
acestor filme sînt, de aceea, 
puțin atemporale (defecte u-

Pe marginea discuției organizată 
de C. C. al U. T. M. și Secția pentru 

literatură pentru copii a Uniunii Scriitorilor

nic necesitatea contactului cu 
viața, a documentării nemij
locite, a cunoașterii directe a 
copilului în dinamica activită
ții sale.

Am avut ocazia de a vizio
na cîteva filme de desen ani
mat și păpuși pentru copii din 
producția ultimului an. Prin
tre scenariști am întîlnit și 
cîțiva scriitori cunoscuți: Ci
cerone Theodorescu, V. Colin. 
Pancu Iași, Mircea Sîntim
breanu și mai ales mulți re
gizori. Peisajul tematic al fil
melor animate însă e oarecum

niversal valabile, din vălmă
șagul cărora lipsește copilul 
zilelor noastre). Iată, deci, 
principala lipsă tematică a a- 
cestui sector.

Filmul de păpuși, și ca va
loare artistică, a rămas în ur
ma teatrului de păpuși. De ce 
nu-și mai amintește din cînd 
în cînd Gopo de sectorul fil
mului pentru copii, care l-a 
consacrat și pe care l-a con
sacrat ?

Problemele cunoașteri; vie
ții celor mici nu diferă 
de cele ale teatrului „mare" ț

(II)
ele cer însă, în plus, cunoaș
terea psihologiei copilului, a 
pedagogiei, a programelor șco
lare, a vieții în școală.

★
Au vorbit la această con

sfătuire profesori și educatori, 
pedagogi și redactori de cărți 
didactice, aducînd aici mesa
jul tacit al zecilor de mii de 
copii care în fiecare dimineață 
așteaptă ca „tovarășa“ să le 
citească noi povestiri și poe
zii. Amalia Brătescu, Olga 
Mic și Ana Măchescu, și pro
fesorul Baruțiu Arghezi, Na- 
talia Oardă, Oltea Dela- 
răscruci, instructoarea de pio
nieri Stăncuța Stancu, au 
adresat călduroase invitații 
scriitorilor chemîndu-i spre 
creații care să reflecte: 
lumea înconjurătoare și re
gulile de igienă; să sti
muleze formarea bunelor de
prinderi ; mai multe poves
tiri științifice și scenete apte 
de a fi jucate de copiii mici; 
o mai strînsă colaborare cu 
Editura didactică pentru a ri
dica nivelul primelor cărți 
care ajung în mîna copilului; 
crearea unor cîntece cît mai 
inspirate ca text poetic și mu
zică pentru cei mici.

Copiii așteaptă acele cărți în 
care să afle chipul luminos al 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate, care să le facă cunos
cute tradițiile de luptă ale cla
sei muncitoare. Cît de utile

mobilierul cu încă 46 de 
turi, 4 șifoniere, 100 de 
turi etc.

De asemenea, cantina a
aprovizionată cu întreaga can
titate de legume necesare 
pentru timpul iernii, ce au 
fost depozitate și conservate 
în condiții igienice.

C. BÄRBÄCARU
funcționar

ar fi acele cărți care să educe 
copiii în spiritul dragostei față 
de diverse profesii, față de 
munca din uzine, față de mun
ca țăranului colectivist. Fru
musețile patriei, cîntate prin 
fapte concrete, prin realizări
le uimitoare ale omului socia
list, stimularea celor mai ale
se calități morale: cinstea, 
curajul, iată teme ce se cer 
reflectate în versuri, proză, 
sau scenete.

★

Scriind pentru copii, scriem 
pentru constructorii comunis
mului de mîine. Acesta e 
axul în jurul căruia trebuie 
să ne concentrăm creația — 
s-a arătat în încheierea con
sfătuirii. Formarea unor ca
ractere puternice, însuflețite 
de idealul comunismului, ne- 
excluzînd lirismul și gingășia 
poetică, dar înlăturînd dulce
găria, cultivînd sentimentul 
estetic al copilului

Cunoașterea vieții copilului, 
în familie și școală, în mun
că și la joacă e indispensabi
lă pentru creații în oricare 
gen literar, toate la fel de im
portante, toate trebuind culti
vate cu excepția... genului 
plicticos.

...Era seara tîrziu, dragul 
meu cînd oamenii aceștia 
și-au terminat adunarea în
chinată ție. N-ai înțeles încă 
despre ceea ce s-a vorbit... 
Dar, poate peste o lună, două, 
sau un an, cînd vom alege din 
rafturile librăriei o nouă car
te minunată sau cînd vom a- 
plauda la teatru un spectacol 
— cel mai grozav din cîte ai 
văzut tu pînă acum — vei în
țelege de ce ne-am adunat în
tr-o zi de octombrie, dragul 
meu preșcolar !

AL. POPOVIOI

„mărunte"
materia primă. Dar ca tinerii 
să cunoască cît mai bine căile 
și rezervele pe care le au la 
îndemînă, ei trebuie să și în
vețe, să-și ridice necontenit 
nivelul profesional. Un sin
gur curs de ridicarea califi
cării pentru 200 de tineri nu 
e nici pe departe suficient. 
Conducerea întreprinderii are 
datoria și obligația să ia mă
suri pentru deschiderea unor 
noi cursuri, să organizeze ex
puneri și conferințe pe teme 
economice, să asigure studie
rea literaturii de specialitate 
de către toți muncitorii.

Principalul mijloc și cel 
mai eficient de mobilizare a 
tinerilor la valorificarea re
zervelor interne îl constituie 
munca politică de masă. Pos
turile utemiste de control ac
ționează încă destul de slab și 
nu urmăresc problemele ma
jore ale producției. De la ga
zetele posturilor utemiste de 
control lipsesc cu desăvîrșire 
caricaturile și raidurile — 
forme recunoscute și aprecia
te pentru eficacitatea lor. A- 
menajarea unor vitrine la 
locuri vizibile, în care să fie 
expuse zilnic deșeurile, ar 
constitui o formă eficace de 
mobilizare a tinerilor la îm
bunătățirea calității produse
lor, la mai buna gospodărire 
a fiecărui gram de materie 
primă.

Problemele esențiale ale 
producției pot și trebiîie să-și 
găsească ma; mult locul în 
dezbaterile adunărilor gene
rale U.T.M. Este știut că a- 
tunci cînd este chemat să 
analizeze o problemă sau alta, 
colectivul de utemiști o face 
cu răspundere și exigență, re
comandă metode, dă soluții.

După cum se vede, la „Postă- 
văria romînă“ există toate po
sibilitățile ca rezervele inter
ne ale producției să, fie mai 
bine valorificate. Există și ex
periență și pricepere dar ace
stea, la rîndul lor, trebuie 
mai bine folosite.

sînt plecați în turneu in R. R 
Bulgaria.

• Astăzi la Budapesta echi
pa selecționată de fotbal a 
R. P. Ungare întîlnește repre
zentativa Austriei. înaintea 
acestui meci, fotbaliștii aus
trieci au jucat la Tel Aviv cu 
echipa Izraelului, obținînd un 
rezltat de egaltate : 1—1.

• Pe terenul Gloria din Ca
pitală s-a disputat ieri meciul 
de fotbal dintre echipele Me
talul și Tractorul Brașov, con
țină pentru campionatul ca
tegoriei B. Au cîștigat fotba
liștii bucureșteni cu scorul de 
1-0 (1-0).

• Turneul internațional de 
șah, desfășurat timp de două 
săptămîni în orașul Tolbuhin, 
s-a terminat cu un frumos 
succes pentru șahistul romîn 
B. Soos. El a ocupat împreună 
cu danezul Petersen locul 
1—2, cu 8 puncte. Din cele 11 
partide susținute, Soos a cîști- 
gat 6, a făcut patru remize și 
a pierdut o singură partidă, 
arătînd o forță de joc apre
ciabilă. După Victor Ciocîltea, 
maestrul B. Soos este al doi
lea șahist romîn care câștigă 
anul acesta un turneu în R, P. 
Bulgaria.

® în Palatul Sporturilor din 
Moscova a avut loc festivita
tea de închidere a campiona
telor mondiale de volei. Echi
pele clasate pe primele locuri 
au primit medalii, diplome și 
diferite premii oferite de zia
rele și organizațiile sportive 
din Moscova. In afara meda
liilor de bronz, câștigate de 
echipa masculină, sportivilor 
romîni li s-au atribuit și alte 
distincții. Jucătorul Fieraru a 
primit premiul „Spartak“ pen
tru cel mai bun jucător din 
apărare, iar echipa feminină 
un premiu special pentru cele 
mai bune jocuri făcute în 
compania echipelor fruntașe,

(Agerpres)
----- •-----

Inaugurarea 
Universității 

din Timișoara
(Urmare din pag. I)

rării celei de-a 4-a1 universități a 
țării.

Au adus apoi un călduros salut 
din partea Universităților din Bucu
rești, Cluj și lași, profesorul uni* 
versitar Eugen Angelescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R., academician C. Daicoviciu, 
șî profesor universitar Ion Crean. 
gS. Din partea institutelor de în- 
văfămînt superior din Timișoara 
salutul a fost transmis de conf. 
universitar Iulian Drăcea, rectorul 
Institutului agronomic, iar din par
tea întreprinderilor timișorene 
de strungarul Hegyes Trifu, de la 
Uzinele „Tehnometal",

In încheiere, într-o atmosferă 
entuziastă s-a dat citire seri, 
sorii adresate Comitetului Central 
a| P.M.R., Consiliului de Stat, to- 
vărășWui Gheorghe Gheorghiu« 
Dej, scrisoare în care cadrele di
dactice și studenții Universității din 
Timișoara s-au angajat să răspundă 
grijii partidului și guvernului prin 
rezultate tot mai bune în pregă
tirea noilor cadre de specialiști.

în curînd pe ecranele Capitalei

Flăcări și flori

O producție a studiourilor „Mosfilm”, după povestirea lui 
V. Bogomolov „Ivan”

Distins cu premiul „Leul de aur“ la Festivalul internațional 
al filmului de la Veneția—1962 și cu „Premiul de excelență“ 
pentru calități tehnice și metode de filmare la Congresul 

internațional tehnic de la Moscova 1962.
Scenariul : V. BOGOMOLOV, M. PAP AVA ; Regia : ANDREI 
TARKOVSKI ; Imaginea: VĂDIM IUSOV; Muzica : V. 

OVCINIKOV.
Cu : KOLIA BURLIAEV, V. ZUBKOV, E. JARIKOV, 
S. KRÎLOV, N. GRINKO, D. MILIUTENKO, V. MALTA. 

VINA, I. TARKOVSKAIA

OAMENI ȘI FIARE

MAKAROVA, 
MEDVEDEVA, 

M. RUVEL.

HACKATURÏAN,

O coproducție a studiourilor Gorki“ și a studioului
„Defa"-Berlin, după libretul Tamarei Makarova.

Scenariul și regia: S. GHERASIMOV ; Imaginea: VLADI
MIR -------— “ ’RAPOPORT; Muzica: ARAM 

P. CECALOV.
NIKOLAI ' EREMENKO, TAMAR/’ 

BOLOTOVA, V. DORONIN, N.
Cu : 
JANA

SERGHEI NIKONENKO, O. IVANOVA,



putut folosi, deci, mai multe 
brațe de muncă și atelaje Ia 
transportul materialelor ți la a- 
jutorarea constructorilor. Avem 
o brigadă de constructori con
dusă de candidatul de partid 
Vasile Pîrvan, cu zidari, dul
gheri bine calificați. Din ea fac 
parte ți Gheorghe Oncioiu, Marin 
Mirea, Constantin Mirea și alți ; fundații și zidărie. Și de aici e- 
tineri pe care, la cererea lor, 
organizația de bază U.T.M. i-a 
recomandat consiliului de condu
cere să-i repartizeze aici. Cu 
sprijinul nostru, tînărul briga-

cotorul nostru zoo- 
tehnio se dezvoltă 
mereu. Avem acum 
în proprietate ob
ștească aproape 600 
de taurine, din care 
220 de vaci și ju- 

ninci montate, 1 160 de ovine cu 
lână semifină, 620 de porcine, din 
care aproape 100 de scroafe și 
320 de porci la îngrășat și peste 
3 200 de păsări matca. Așadar, 
animale multe — venituri în
semnate. Dar pentru a spori me
reu veniturile provenite din a- 
cest sector, pentru 
să producă mai 
mult, pe lângă 
încadrarea ca în- '» 
grijitori a unor 
oameni price- 
puți, pe lângă a- 
sigUrarea unei 
baze furajere 
corespunzătoare, 
mai e nevoie și 
de adăposturi 
spațioase, care 
să fie în același 
timp ieftine și 
trainice. Am avut 
cinci grajduri a

120 de ca- 
fiecare, o 

pentru pă- 
saivane, 

maternități pentru 
grășătorie pentru porci.

Anul aceBta s-an mai adăugat 
și alte construcții noi : un grajd 
pentru 120 de capete, o crescăto
rie în flux continuu pentru 1 600 
do porci, o hală pentru păsări. 
Poftiți să Ie vedeți ! Toate sînt 
acum gata, „locatarii“ mutați în 
ele. Am reușit să le terminăm 
la timp pentru că, prin grija or
ganizației de partid și a consi
liului de conducere, au fost lua
te încă de Ia începutul anului 
toate măsurile necesare. Am în
ceput construcțiile zootehnice în 
primăvară. Temelia complexului 
porcin, de pildă, s-a pus imediat 
după însămînțări, cînd erau — 
oa să zic așa — unele „ferestre“ 
In activitatea gospodăriei. Am

ca

scroafe, în-

'țj,

animalele

La primirea în U. T M.

Foto : I. CUCU

In acest an consiliul
CRISTIAN PETRE

niciodatănu s*a întrunit

De bucurie îmi zvîcnește pieptul 
Și mulțumesc tovarășilor mei. 
Iar sîrtgele mi-a-mbujorat obrajii. 
Precum petala roșie de mac.
Ascult aceste glasuri tulburat 
Și mulțumesc tovarășilor mei.
Sînt plin de năzuinți și sînt bogat, 
Cînd de răspunderi umerii mi-s grei.
Nu trebuie să dăinuie de-acum 
Nici scama cea mai firavă de nor : 
Mă-ntorc o clipă, iarăși îmi scrutez 
Imaculatul cer interior.
De ce atît de-adînc zvîcnește pieptul 
Și visul suie-n holde viitoare ?
Sînt tot un cîntec : azi mă aflu 
La-ntîia mea înaltă sărbătoare !

Ieri, 27 octombrie, a sosit, ca în fiecare zi, poștașul 
și a golit pe masa redacției o tolbă plină cu scrisori.

Scrisorile sînt pentru noi tot atîția tineri prieteni 
cu care sintem nerăbdători să stăm de vorbă, să 
ailăm faptele pe care ni le comunică, gindurlle, În
trebările pe care le pun.

Astfel, în fiecare zi se adună pe masa redacției noa
stre o cronică bogată și diversă a tot ceea ce-i preo
cupă pe tineri, o cronică a faptelor interesante ce se 
petrec în munca și în viața tinerilor de-a lungul și 
de-a latul țării. Fiecare scrisoare vine din alt oraș, 
din alt sat, fiecare scrisoare are altă caligrafie, cu
vintele sînt altele —unele mai sfioase, altele mai în
drăznețe — dar din fiecare scrisoare ne vorbește un 
tînăr și toți acești tineri la un loc scriu pentru citi
torii ziarului acel poem bogat și fortificator al mun
cii cotidiene pentru înflorirea patriei socialiste.

Deci, poștașul ne-a mai adus un teanc de scrisori. 
Să deschidem împreună cîteva.

...Era prin toamna anului trecut 
cînd, înlr-una din zile, la secto
rul energo-meci 
afiș. Muncitorii 
tați să participe la o ședință a 
consiliului de judecată. Cîte tre
buri nu avea de făcut fiecare în 
acea după-amiază ? Și, totuși, ma 
jorifafea au renunța1 la aceste 
preocupări cotidiene Și au fost 
prezenți în sala clubului. Ce se 
întîmplase ? Unul dintre tineri (să 
ne ierte cititorii că nu-i spunem 
numele, dar el este astăzi un bă
iat foarte bun) fusese surprins la 
poartă în momentul cînd încerca 
să scoată pe ascuns cîteva zeci de 
grame de fire de lînă. Cantitatea 
era atît de mică, îneît nu se putea 
face din ea nici o pereche de mă
nuși. Unii ar fi trecut poate cu 
vederea o asemenea faptă. in 
colectivul nostru nu se putea însă 
întîmpla așa ceva. Greșeala era 
destul de mică, ea arăta totuși 
intenția de a fura din bunul ob
ștesc. Or, ce poate fi mai urît, 
mai nedemn decît să întinzi mîna 
și să sustragi pentru tine bunu
rile care ne aparțin nouă, tu
turor ? t

a (WL jUP. f pedeapsă
se'cfiei ëraû'imrÂ.' pus ba dea soci

Tînărul a rugat, a implorat, a 
cerut să i se dea de la început 

I numai să nu fie 
socoteala în fața noa

stră, a tobvarășilor săi de muncă. 
Muncitorii n-au fost însă de 
cu el. Abateri de acest fel 
decă de colectiv și cel în 
primeșle, mai presus de 
sentință, judecata tovarășilor. Așa 
se face că n-a rămas om din e-

acord 
se ju- 
cauză 
orice

?i 
ia cuvîn- 
lon Sasu, 
vorbit și 
vîrsfnici,

chipa de sudori condusă de Mihaî 
Rusu, din care făcea parte 
acel fînăr, care să nu 
tul. A vorbit și tovarășul 
maistrul atelierului, au 
alți muncitori, tineri și
care i-au arătat cîf de urât a pro
cedat. Ei i-au cerut, totodată, să 
explice cum de a putut întinde 
mîna spre un lucru care nu-i apar
ținea. Cînd i s-a dat cuvînful, tî
nărul nu a mai avut putere să 
spună decît cîteva cuvinte, ii dă
duseră lacrimile.

tners în lunca Oltului și în lizie
rele de salcâmi din preajma 
munci. Cu tîrnăcoapele și 
poarele am scos buturugi de 
cie și salcâm, cu care s-au 
cărămizile. Deci, economie
timp și de lemn. Apoi am trans
portat de pe malul Oltului zeci 
de tone de nisip și piatră pentru

co- 
to- 

sal-
ars
de

conomii. Am mai folosit din re
surse locale lemnul de salcâm și 
de salcie, așchii și resturi de 
cherestea, rămase de la alte con
strucții mai vechi. Așa că atunci 

dier Pîrvan i-a ajutat pe tineri când consiliul de conducere al 
gospodăriei a fă- 
out un calcul al 
prețului de cost 
realizat la con
strucții, tovară
șul Dumitru Io
va, președintele 
gospodăriei co
lective, ne-a spus 
și nouă, 
adunare 
rală >

•— S-a

Intr-o 
gene-

— Ceea ce am făcut, a spus el, 
este o rușine pe care liu o voi 
putea șpăla mult timp.

Nici el nu știa bine pentru ce 
făcuse un asemenea lucru. A ce
rut să i se dea 
dovadă că

...Și iată 
un an. Prin 
ru| acela a 
lificare unde a obținut carnetul

un timp, să dea 
înțeles greșeala, 
trecut de atunci 

colectivului, tînă-

și-a 
că a 
grija 
urmat o școală de ca-

spălaf rușinea prin muncă, prin 
întreaga sa comportare. Acum el 
es.fe. .unț|j. dintre cei mai buni ti
neri din atelier. Pentru a întări 
cele spuse, maistrul principal 
Sasu a mai ținut să adauge 
în prezent, e| execută lucrări 
o calitate 
model
guința

în 
cu

tot mai bună, este 
ceea ce privește 
care învață.

Ion 
că, 
de 
un 

sir-

de sudor calificat. De la organi
zația U.T.M. el a primit sarcini 
în legătură cu munca cultural-e- 
ducativă desfășurată în secție, iar 
la cercul de învățămînt politic pe 
care l-a urmat a fost ajutat să-și 
îmbogățească cunoștințele, să de
vină . ma« exigent față de munca 
și comportarea lui în societate.

Am stat de vorbă zilele acestea 
cu Mihai Rusu, precum și cu se
cretarul organizației 
acest sector. Părerea 
tînărul judecat anul

U.T.M. din 
lor este că 
trecut și-a

„Vă scriu

ladă, așadar, un caz în care se 
confirmă pe deplin rolul educafiv 
ce-l are judecata colectivului. 
Consiliul pe sector, al cărui pre
ședinte este comunistul Ion Vietu, 
a mai judecat și alte cazuri de a- 
batere de la disciplină. Așa s-a 
întîmplat cu Anton Xenjapolski, 
judecat pentru beție repetată, cu 
Constantin Dumitru și Marcovici 
Aurel, pentru indisciplină, și cu 
alți tovarăși. Cele cîteva luni de 
retrogradare primite ca pedeapsă 
trec și se uită ușor, însă judecata 
aspră dar dreaptă a colectivului 
are un puternic rol educativ. Im
portant este că intervenția colec
tivului a găsit ecou tn rlndul ee-

lor discutați, că aceștia au în- (
țeles necesitatea de a respecta (
disciplina socWislă a muncii și nțl
acum își îndeplinesc îndatoririle 
cu o ambiție demnă de admirat. ,

Consiliul de judecată, prin mem- i
brii săi, care sînt în majoritate 1
muncitori din fiecare loc de mun
că, controlează aplicarea pedep- (
selor date, diar — ceea ce este i
și mai important — urmărește 
modul în care muncesc și se com
portă acești oameni. Cel mai fru
mos rezultat — dacă se poate 
spune așa — este că anul acesta 
consiliul de judecată nu s-a în. 
trunit niciodată. Aceasta nu în
seamnă că tovarășii din consiliu își 
neglijează sarcinile pe care te 
au. Nu, semnificația este cu toful 
alfa : în secția noastră, de la în
ceputul anului, nu a mai avut loc 
nici o abatere, nu tAa mai petre
cut nici o faptă urîtă care să ne
cesite a fi supusă spre judecată 
colectivului.

Este ceea ce 
să fie prevenite 
fel de abateri
conviețuirii noastre socialiste.

dorim cu tofii : 
și excluse orice 
de la normele

MIHAI CHIRIAC 
muncitor, Fabrica de 

postav Buhufi

.net

pentru prima datâéê Fruntașii

Printre scrisorile primite cu 
poșta de ieri multe încep cu 
o frază care emoționează prin 
însăși 
care-1 
scriu 
dată.

Iată cîteva dintre ele.

frumusețea faptuluț pe 
comunică. Autorii lor 
redacției pentru prima

fost ajutați de mecanizatorii 
de la S.M.T. Rușețu să execu
te în timpul optim toate lu
crările necesare. Acum, dacă 
ieși în capul satului ai o pri
veliște minunată: pînă de
parte, cit vezi cu ochii, ogoa-

Vreau să fac cunoscute rea
lizările Fabricii „Avîntul“ din 
Oradea, secția Gurahonț, 
care muncesc 
harnici. Pentru 
gîndit că ar fi 
ziarului nostru, 
îl fac acum.

„Produsele alimentare 
fabricii noastre sînt apreciate 
de consumatori. Aceasta pen
tru că toți muncitorii, antre
nați în întrecerea socialistă, 
obțin rezultate frumoase în 
realizarea produselor care sînt 
numai de calitate superioară... 
Printre cei care au cucerit 
luni la rînd titlul de fruntași 
în muncă se numără și ute
miștii Pavel 
da, Lucreția 
Ancaten“.

în 
mulți tineri 

aceasta m-am 
bine să 
lucru pe

scriu 
care

ale

Iva, Ioan Pau- 
Băieș și Aurel

IOAN LUPEI
lăcătuș

„La G.A.C- „Unirea“ din sa
tul Scărlătești, raionul Făurei, 
s-au terminat însămînțările 
de toamnă. Colectiviștii au

rele gospodăriei sînt brăzdate 
rînduri, rînduri...".

AVRAM GHEORGHE
colectivist

„Brigada nr. 4 a secției mon
taj, sectorul dulii-lanterne a 
întreprinderii „Electro-Banat“ 
este fruntașă pe secție. La 
început această brigadă a luat 
ființă numai eu cîteva mun-

citoare. Printre ele se numă
ră și utemista Irina Biedi, 
astăzi șefă de brigadă. A în
drăgit această sarcină și s-a 
străduit să îndrume cit mai 
bine și să-și ajute tovarășele 
de muncă. Planul de produc
ție este depășit lună de lună. 
Brigada a îndeplinit luna tre
cută planul de producție în 
proporție de 108 la sută“.

Mergi pe ulița satului Cio- 
frîngeni, raionul Curtea de 
Argeș. Gazeta de stradă te a- 
trage. Intr-un articol se vor
bește și despre utemiștii Ele
na Moraru, Ion Staneu, Filof- 
teia Geabașu. Pentru ce îi la
udă pe tinerii aceștia pre
ședintele gospodăriei colective 
și brigadierul brigăzii legumi
cole în fața satului întreg ? 
Pentru că au muncit, zi de zi, 
acolo unde au fost trimiși “

la grădina de legume — și au 
făcut numai lucrări de cali
tate. Rezultatul ? Gospodăria 
a obținut de aici un venit în 
plus de peste 200 000 de lei. 
Satul îi stimează pe fruntași. 
E firesc. Ei sînt modele dem
ne de urmat pentru ceilalți 
tineri din colectivă.

IONEL OLTEANU
corespondent voluntar

FIRESCU MARIAN
muncitor

din 
CU- 
în 

Co
și

„Elevii Școlii pedagogice 
Craiova au prezentat de 
rînd un frumos spectacol 
sala Teatrului Național, 
rurile, recitările, doinele 
sirbele cîntate la caval au în- 
cîntat spectatorii. Partea a 
doua a spectacolului a cuprins 
frumoase dansuri oltenești 
exerciții de gimnastică“.

A. MATEESCU 
inginer

și

mai scris pentru pri- 
FLOREA BAGIU din 

, VASILE TÎRNO-

Ne-au : 
ma oară 
Fălticeni, 
VEANU-strungar din Reghin, 
IOAN ILIE-muncitor din Ti
mișoara, MIREA GHEORGHE- 
elev din Dragomirești-Vale, 
VASILE ION-elev - Oradea, 
TOMA AUREL din Pitești și 
alții.

«ă deprindă tainele meseriei, • 
ținut cu ei lecții practice.

Cu ce au mai contribuit tine
rii la construcțiile zootehnice ? 
Cu multe acțiuni și inițiative. De 
pildă, noi am confecționat cără
mizi care ne-au costat doar 0,18 
Iei bucata. Peste 20 de tineri 
i-au ajutat pe cărămidarii cu 
mai multă experiență la confec
ționarea cărămizilor. Pentru ca 
să contribuim la reducerea pre
țului do cost al acestui impor
tant material de construcție, or
ganizația de bază U.T.M., cu a- 
probarea organizației de partid 
și a consiliului de conducere, i-a 
mobilizat pe tinerii colectiviști 
la o importantă acțiune. în mai 
multe duminici, dimineața, Și 
chiar In alte zile din săptămînă 
după terminarea lucrului, am

Cîtu-i Maramureșu
Cîtu-i Maramureșu, 
Rău am dus-o eu și tu. 
Rău a dus-o tăt omu ;
Că binele c& l-am vrutr ? > * aoeb e 
Tăt găzdacii l-or ținut, n b 
Incuiet cu trei lăcate
Să nu iasă pe la sate ; 
O lăcată la primari, 
O lăcată la jăndari 
Și una la domnii mari. 
Pînă cînd ne-am apucat 
Cum Partidul ne-a-nvățat 
Și de domni ne-am scuturat. 
De primari ne-am mîntuit, 
Pe jăndari i-am fugărit 
Și le-am dat poșuș l) în lume 
Să nu le-auzim de nume. 
Și lăcățele le-am spart. 
Binele l-am descuiat, 
Să-l avem și eu și tu 
Și să-l aibă tăt omu, 
Cîtu-i Maramureșu, 
Din Vișău pînă-n Sălaj 
Din Lăpuș pînă-n Oaș.

făcut 
treabă bună. Am 
economisit la 
toate construcți
ile zootehnice 
din acest an a- 
proape 180 000 
de lei față de 

tinerii, ne-ați aju-de vizi Voi, 
tat mult.

Desigur, a fost un prilej de 
bucurie pentru toți cei 300 de 
utemiști și tineri din colectiva 
noastră. Dar nu ne punem de a- 
cum pene de păun. Ne-am făcut 
doar datoria. Vom mai avea de 
construit, vor fi mereu ți alte 
acțiuni importante pentru dez
voltarea continuă a gospodăriei 
colective. Organizația de bază 
U.T.M. are ca «arcină permanen
tă mobilizarea tuturor tinerilor 
la muncă oriunde o cer interese
le gospodăriei. Și tinerii vor fi 
mereu prezenți.

PETRE DIACONU 
secretarul organizației de bază 

U.T.M. din G.A.C. „2
Martie“—Gostavăț, 
regiunea Oltenia

Trasatorul Marin Tatian din sec|ia 
•.prelucrări-,mecanice-ufiIaj chimic— 

n<Uzihele „Gi>ivița‘'toji6"''din Capi. 
<R fdlă se număra printre tinerii frun

tași în fnuncă. Iafă_| trasînd cu 
grijă o nouă piesă.

Fofo : ALEXANDRU DUMITRESCU 
tehnician

-------•

O bază furajeră 
bogată

Tinerii colectiviști din Mă
gurele, raionul Turnu Măgu
rele, au contribuit din plin la 
asigurarea bazei furajere pen
tru animalele proprietate ob
ștească. Pe lingă porumb s-au 
folosit vreji, coceni și altele, 
în felul acesta s-au asigurat 
2 600 de tone de furaje însilo- 
zate, față de 1 200 de tone Cit 
era planificat.

. MIHAI IANA 
corespondent voluntar

Culeasă de VERA CHIRA de 
la Boț Gavril din Văleni, ra

ionul Lăpuș
*) poșuș — bilet, adeverință

Tineri constructori de la muncă patriotică.
Foto : FLORIN ȚAGA — ajustor.

PRIN MUNCÀ PATRIOTICĂ
• De la un an la altul, sectorul 

zootehnic al gospodăriei agricole 
colective din comuna Lazuri, ra
ionul Beiuș, ia o mare dezvoltare. 
In acest an, colectiviștii au hotă- 
rîf să mai construiască 3 qrajduri 
pentru 300 de taurine, Comitetul 
organizației de bază U.T.M. s-a 
angajat să mobilizeze pe toți ti
nerii colectiviști să ajute, prin 
muncă patriotică, la ridicarea a- 
cestor construcții. Astfel, la 
transportul materialelor, la săpa
tul și turnatul fundațiilor, tinerii 
Laza Augustin, Cafarina Pașca, 
Troianu Purză, Traian lovan, Tra- 
ian Neagu și mulțî alții, au adus 
o contribuție deosebită. La con
strucția celor 3 grajduri tinerii eo-

lectiviști au adus gospodăriei eco
nomii de aproape 50 000 de lei. 
(ION CIREȘ, activist al comitetului 
raional U.T.M., Beiuș).

• Tinerii de la sectorul de in
dustrializare a lemnului din Vișeu 
de Sus au realizat prin muncă pa
triotică economii în valoare de 
21 163 lei. Ei au lucrat la înfru
musețarea orașului, a întreprinde
rii. Printre fruntașii în această ac
țiune se numără, 
Bîrsan, Vaier 
și alții. (ION 
ționer).

tinerii Vasile 
Ender, Vasile Donici 
MOCANI) — recep-

• Tinerii 
mima Mihtfll

colecfivișfi din co- 
Kogălniceanu, re-

giunea Dobrogea, au realizat- eco
nomii în valoare de 78 000 lei 
prin munca patriotică depusă la 
construcția căminului Cultural.

Noul cămin cultural va avea o 
sală de spectacole cu 600 de 
locuri, o sală de lectură, club și 
bibliotecă. La construcția lui s-au 
evidențiat în mod deosebit tine
ri; colectiviști : Giuglea Ion, Tă- 
nase Niciilina, Mureșanu Aurica, 
Rașid Munevel, Griza Șepeai, 
Dîrlă Ecaferina, care au participat 
în timpul liber la toate muncile și 
au mobilizat șl ’................. .  .
CHE STEREA, 
tului U.T.M. din
gălnieeanu):

alți tineri. (ENA- 
secretarul comite- 
G.A.C. Mihail Ko-

• Colectarea fierului vechi și 
expedierea lui pe adresa oțelă- 
riilor patriei constituie o preocu
pare permanentă 
citori ai Fabricii 
Roman.

Așa, de pildă, 
ția filetaj au colectat de la înce
putul anului 2 701 tone de fier 
vechi ; cei din secția laminor au 1 
expediat oțelăriilor 11 430 tone 
fier vechi.

Numai în trimestrul III al a- 
cestui an din fabrică au plecat 
spre Reșița și Hunedoara aproape 1 
13 000 tone fier vechi, colectat în 
mere parte cu cgntribuția tinere- I 
tului. |

a tinerilor 
de fevi

tinerii din

mun- 
din

Sec-

in primele nouă luni ale anu
lui, colectivul fabricii a colectat 
și expediat 36 724 de tone de 
fier vechi, acțiune la care ute
miștii și tinerii și-au adus o mare 
contribuție. (CONSTANTN SME
REA — lăcătuș).

• Prin muncă patriotică tinerii 
din Întreprinderea „Ineul-Năsăud”, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
au construit în întreprindere o 
baie cu dușuri pentru muncitori și 
o fînfînă cu apă potabilă. S-au 
evidențiat utemiștii Emil Augustin, 
loviță Oprea, Ion Pop, Andrei Fe- 
lecan și alții. (GEORGE PALAGE— 
maistru).



Semnarea protocolului
romino-francez

de schimburi culturale,

Kennedy

Petrolierul
9S

de 
Și

al
Miniștri, sin

ea

sovietic
a sosit

Aspect de la recentul congres al studenților brazilieni la Rio da 
Janeiro. In timpul votării rezoluției de solidaritate cu eroicul po

por cuban, rezoluție adoptată în unanimitate.
Foto : PRENSA LATINA

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
J

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite textul integral 
al mesajului adresat de N. S. 
Hrușciov lui J. Kennedy, pre
ședintele S.U.A.

Președintelui S.U.A. —
J. Kennedy

Copie — secretarului gene
ral provizoriu al O.N.U., 
U Thant,

Stimate domnule președinte,
Am luat cunoștință cu mare 

satisfacție de răspunsul dv. 
adresat d-lui U Thant în 
legătură cu luarea de mă
suri pentru a se exclu
de contactul dintre navele 
noastre și, implicit, de a se 
evita urmări fatale irepara
bile. Acest pas rezonabil din 
partea dv. îmi întărește con
vingerea că manifestați grijă 
pentru menținerea păcii, fapt 
pe care îl relev cu satisfacție.

Am mai spus că poporul 
nostru, guvernul nostru si eu 
personal, ca președinte 
Consiliului de 
tem pătrunși de grija 
țara noastră să se dezvolte și 
să ocupe un loc demn în rîn
dul tuturor popoarelor lumii 
în întrecerea economică, în 
dezvoltarea culturii și artei, 
în ridicarea bunăstării po
porului. Acesta este tărîmul 
cel mai nobil și necesar pen
tru întrecere și atît învingă
torul, cît și învinsul în a- 
ceasta nu vor avea decît de 
cîștigat, deoarece aceasta ar 
însemna pace și sporirea mij
loacelor cu care omul trăiește 
și de care se bucură.

Tn declarația dv. ați emis 
părerea că țelul principal nu 
constă numai în a se ajunge 
la un acord și în luarea de 
măsuri pentru preîntâmpina
rea contactului dintre navele 
noastre și, prin urmare, 
pentru preîntâmpinarea a- 
dîncirii crizei care de pe urma 
unui asemenea contact poate 
aprinde focul unui conflict 
militar, după care, orice trata
tive vor fi de prisos, deoarece 
vor intra în acțiune alte for
țe, alte legi — legile războiu
lui. Sînt de acord cu dv. că a- 
cesta nu este decît un prim 
pas. Principalul este să se 
normălizeze și să se stabi
lizeze pacea între state, între 
popoare.

înțeleg îngrijorarea dv. în 
legătură cu securitatea S.U.A., 
domnule președinte, deoarece 
aceasta este cea dintîi îndato
rire a unui președinte. Dar 
aceleași probleme ne preocu
pă și pe noi, aceleași îndatoriri 
îmi revin și mie, ca președin
te al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Ați fost îngrijorat 
de faptul că noi am acordat 
ajutor Cubei prin armament 
pentru a-i întări capacitatea 
de apărare — tocmai capacita
tea de apărare — deoarece 
Cuba nu poate, indiferent de 
armamentul de care ar dispu
ne, să rivalizeze cu țara dv., 
întrucît proporțiile sînt dife
rite, cu atît mai mult în con
dițiile existenței actualelor 
mijloace de exterminare. Țe
lul nostru a fost și este să a- 
jutăm Cuba, și nimeni nu poa-

te contesta caracterul umani
tar al intențiilor noastre •— 
care au drept scop să permită 
Cubei să poată trăi și să se 
dezvolte pașnic, așa cum do
rește poporul ei.

Dumneavoastră vreți să a- 
sigurați securitatea țării dv.. și 
aceasta este firesc ; dar ace
lași lucru îl dorește și Cuba. 
Toate țările vor să-și asigure 
securitatea. Dar cum poate 
Uniunea Sovietică, guvernul 
nostru, să aprecieze acțiunile 
dv. care constau în faptul că 
ați încercuit cu baze militare 
Uniunea Sovietică, ați încer
cuit cu baze militare pe aliații 
noștri, ați amplasat baze mili
tare literalmente în jurul țării 
noastre, ați amplasat a- 
colo armele dv. rachetă. A- 
ceasta nu este un secret. Con
ducătorii americani cu răspun
dere declară demonstrativ a- 
cest lucru. Rachetele dv. sînt 
amplasate în Anglia, sînt am
plasate, de asemenea, în Ita
lia și sînt îndreptate împo
triva noastră. Rachetele dv. 
sînt amplasate în Turcia.

Pe dv. vă neliniștește Cuba. 
Dv. spuneți că vă neliniștește 
pentru că ea este situată la o 
distanță de 90 mile marine de 
țărmurile Statelor Unite ale 
Americii. Dar Turcia este si
tuată alături de noi, grănicerii 
noștri se plimbă și se privesc 
unii pe alții. De ce credeți dv- 
că aveți dreptul să cereți secu
ritate pentru țara dv. și înde
părtarea armamentului, pe 
care dv. îl numiți ofensiv, și nu 
ne recunoașteți nouă acest 
drept ?

Dumneavoastră ați amplasat 
arma rachetă distrugătoare, pe 
Care o numiți ofensivă, în Tur
cia, țară situată literalmente 
în coasta 
cum este 
noașterea 
stre egale 
militar cu 
gale între 
te?

noastră. Dar atunci 
compatibilă recu- 
posibilităților noa- 
din punct de vedere 
astfel de relații ine- 
marile noastre sta- 

Aceasta nu este deloc 
compatibil.

Este bine domnule președin
te că ați acceptat ca reprezen
tanții noștri să se întîlnească 
și să înceapă tratative, pro
babil prin intermediul secre
tarului general provizoriu al 
O.N.U., U Thant. Prin urma
re, el își 'asumă, într-o anumită 
măsură, rolul de mediator și 
noi considerăm că el poate să 
facă față acestei misiuni de 
răspundere dacă, firește, fie
care parte atrasă în acest con
flict va da dovadă de bună
voință.

Cred că s-ar putea pune cu 
repeziciune capăt conflictului 
și normaliza situația, și atunci 
oamenii ar respira ușurați, so
cotind că oamenii de stat, 
care sînt investiți cu răspun
dere, au o minte lucidă și 
conștiința răspunderii ce le re
vine, dispun de capacitatea de 
a soluționa problemele com-

N. S. Hrușciov
la telegrama

MOSCOVA 27 (Agerpres).—• 
TASS transmite răspunsul lui 
N. S. Hrușciov la telegrama 
lui U Thant din 25 octombrie :

de

plexe și știu să evite ca lucru
rile să ajungă la o catastrofă 
militară

De aceea, fac următoarea 
propunere : Sîntem de acord 
să evacuăm din Cuba mijloa
cele pe care le considerați 
drept ofensive. Sîntem de a- 
cord să înfăptuim aceasta și să 
declarăm în O.N.U. că ne asu
măm această obligație. Repre
zentanții dv. vor face o decla
rație că S.U.A., la rîndul lor, 
ținînd seama de neliniștea și 
îngrijorarea statului sovietic, 
vor retrage mijloacele lor si
milare din Turcia. Să ne în
țelegem asupra termenului ne
cesar dv. și nouă pentru ca să 
înfăptuim aceasta. Iar după 
aceasta persoane împuter
nicite din partea Consiliului 
de Securitate al O.N.U. ar pu
tea controla la fața locului în
deplinirea obligațiilor asuma
te. Se ‘ ■
sar ca 
vernul 
cestor 
în țările lor și să verifice în
deplinirea acestei obligații 
pe care și-o va asuma fiecare. 
Ar fi, desigur, mai bine dacă 
acești împuterniciți s-ar bucu
ra atît de încrederea Consiliu
lui de Securitate, cît și de în
crederea noastră — a S.U.A. și 
Uniunii Sovietice, precum și a 
Turciei și Cubei. Cred că, 
după toate probabilitățile, nu 
va constitui o greutate de a se 
găsi asemenea oameni, care se 
bucură de încrederea și res
pectul tuturor părților intere
sate.

Asumîndu-ne această obli
gație, în scopul de, a da sa
tisfacție și de a insufla speran
ță popoarelor Cubei și Turciei 
și pentru a le întări încrede
rea în securitatea lor, să fa
cem în cadrul Consiliului de 
Securitate o declarație că gu
vernul sovietic promite solemn 
să respecte integritatea fron
tierelor și suveranitatea Tur
ciei, să nu se amestece în 
treburile ei interne, să nu ata
ce Turcia, să nu pună terito
riul său la dispoziție drept cap 
de pod pentru o astfel de 
invazie, și totodată va opri pe 
acei care ar intenționa să por
nească o agresiune împotriva 
Turciei atît de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, cît și de pe 
teritoriul altor state vecine cu 
Turcia.

O declarație similară va 
face guvernul american în ca
drul Consiliului de Securitate 
în ce privește Cuba. El va de
clara că S.U.A. vor respecta 
integritatea frontierelor Cubei, 
suveranitatea ei, își asu
mă obligația să nu se amestece 
în treburile ei interne, să nu o 
invadeze și să nu pună terito
riul lor la dispoziție drept cap 
de pod pentru o invazie în 
Cuba și totodată vor opri pe 
acei care ar intenționa să por
nească o agresiune împotriva 
Cubei, atît de pe teritoriul 
S.U.A., cît și de pe teritoriul 
altor state vecine cu Cuba.

Firește, pentru aceasta noi 
ar trebui să cădem de acord 
cu dv. și să stabilim un ter
men oarecare. Să ne înțele- 

așadar, asupra unui ter- 
anumit, dar să nu amî- 
prea mult, două-trei săp-

înțelege că este necé- 
guvernul Cubei și gu- 
Turciei să îngăduie a- 
împuterniciți să vină

tîmplătoare a acestor mijloa
ce în dauna Statelor Unite ale 
Americii. Aceste mijloace sînt 
ampalasate în Cuba la cererea 
guvernului cuban și numai în 
scopuri de apărare. De aceea, 
dacă nu ya avea loc o invazie 
în Cuba sau un atac împotriva 
Uniunii Sovietice sau a altor 
aliați ai noștri, firește, aceste 
mijloace nu amenință pe ni
meni și nu vor amenința pe 
nimeni. Ele doar nu sînt desti
nate unui atac.

Dacă sînteți de acord, dom
nule președinte, cu propunerea 
mea, noi am trimite reprezen
tanții noștri la New York, la 
O.N.U., și le-am da instruc
țiuni complete pentru a ajun
ge mai repede la un acord. 
Dacă și dv. veți desemna re
prezentanții dv. și le veți da 
instrucțiuni corespunzătoare, 
această problemă va putea fi 
grabnic rezolvată.

De ce aș dori eu acest lu
cru ? Pentru că astăzi întrea
ga lume este îngrijorată și aș
teaptă din partea noastră ac
țiuni rezonabile. Cea mai mare 
bucurie pentru toate popoare
le ar fi o declarație cu privire 
la un acord între noi, la lichi
darea definitivă a conflictului 
care s-a ivit. Atribui o mare 
importanță unui asemenea 
acord, întrucît el ar putea con
stitui un început bun și, în 
special, ar putea ușura reali
zarea unui acord cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară. Problema ex
periențelor ar putea fi rezol
vată în mod paralel, fără a se 
lega aceste probleme între ele, 
întrucît sînt probleme deose
bite. Este însă important să 
ajungem la o înțelegere asu
pra ambelor probleme, ast
fel îneît să oferim oameni
lor un dar bun, să-i bucurăm, 
de asemenea, anunțîndu-le 
vestea că a fost realizat un 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nuclea
ră și prin urmare, nu va mai 
fi contaminată atmosfera. Or, 
în această chestiune pozițiile 
noastre sînt foarte apropiate.

Toate acestea ar servi, poa
te, drept un bun început pen
tru căutarea unor acorduri 
reciproc acceptabile și în alte 
probleme litigioase, asupra că
rora între noi are loc un 
schimb de păreri. Aceste pro
bleme nu sînt rezolvate deo
camdată, dar ele își așteaptă 
rezolvarea urgentă, care ar 
limpezi atmosfera internațio
nală. Sîntem gata pentru a- 
ceasta.

Acestea sînt propunerile 
mele, domnule președinte.

ii

Havana

Stimate d-le Thant,
Am primit telegrama dv. din 

25 octombrie și am luat cu
noștință de conținutul ei. în
țeleg îngrijorarea dv. pentru 
menținerea păcii și apreciez 
mult eforturile pe care le de
puneți pentru preîntîmpina- 
rea unui conflict militar. In
tr-adevăr, dacă în apropierea 
Cubei ar izbucni vreun con
flict — și el poate deveni ine
vitabil ca urmare a măsurilor 
piraterești ale S.U.A. — fără 
îndoială că aceasta ar îngre
una serios eforturile în ce 
privește stabilirea contactelor, 
pentru ca pe baza tratativelor 
să se lichideze situația de 
criză impusă în prezent lumii 
de acțiunile agresive ale Sta
telor Unite. De aceea accep
tăm propunerea dv. și am dat 
dispoziție căpitanilor navelor 
sovietice care se află în apro
pierea Cubei, dar care n-au a- 
juns încă in zona acțiunilor

piraterești ale navelor 
război americane, să rămînă, 
după cum recomandați dv., în 
afara zonei de interceptare.

Noi însă am dat acest ordin 
în speranța că cealaltă parte 
va înțelege că situația de a 
ține navele noastre imobilizate 
în largul mării, trebuie să fie 
numai provizorie și nicidecum 
de durată.

Vă mulțumesc, pentru efor
turile dv. și vă urez succes în 
activitatea dv. nobilă. Efortu
rile dv. pentru asigurarea pă
cii în întreaga lume se vor 
bucura întotdeauna de înțele
gerea și sprijinul nostru.

Guvernul sovietic a năzuit 
în continuu și năzuiește spre 
întărirea O.N.U. — organiza
ție internațională care este un 
forum al tuturor țărilor lumii, 
indiferent de orînduirea lor 
politico-sociaiă. pentru ca con
flictele care izbucnesc să fie 
reglementate nu prin război, 
ci prin tratative.

gem, 
men 
năm 
tămîni, cel mult o lună.

Mijloacele care se află 
Cuba, despre care vorbiți 
care, după cum declarați, 
neliniștesc, sînt în mîinile u- 
nor ofițeri sovietici. De aceea 
este exclusă orice folosire în-

în
Și 

vă

Cu stimă,
N. HRUȘCIOV

27 octombrie 1962
★

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite textul tele
gramei adresată de N. S. Hruș
ciov lui U Thant:

Secretarului general provi
zoriu al O.N.U., U Thant.

Spre a ușura înfăptuirea 
misiunii dv. în tratativele cu 
țările interesate pentru lichi
darea situației primejdioase, 
creată prin acțiunile pirate
rești ale guvernului S.U.A’. 
față de Cuba și Uniunea So
vietică, guvernul sovietic a 
formulat propuneri care, după 
părerea noastră, pot deveni o 
bază pentru reglementarea 
conflictului izbucnit. Propu
nerile menționate ale guver
nului sovietic au fost trimise 
președintelui S.U.A., Kennedy, 
precum și dv. în copie.

Cu stimă,
N. HRUȘCIOV

27 octombrie 1962

Cerința popoarelor

N.
26 octombrie

Cu stimă, 
HRUȘCIOV 

1962.

Schimb de mesaje

LONDRA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: Mesajul 
adresat de șeful guvernului 
sovietic. N. S. Hrușciov, lui J. 
Kennedy a stîrnit cel mai 
mare interes la Londra, unde 
a fost apreciat drept cea mai 
importantă acțiune pe calea 
spre soluționarea pașnică a u- 
nui serios conflict internațio
nal.

îndată după primirea pri
melor știri cu privire la me
saj, agenția Reuter a început 
să transmită conținutul me
sajului cu mențiunile „urgent“ 
și „fulger“. Posturile de radio 
engleze au anunțat despre me
sajul lui N. S. Hrușciov încă 
în primele lor emisiuni de 
știri.

național — la ea au participat 
studenti ai Universității Cor
neli, Universității din Boston, 
Universității din Detroit, Uni
versității „George Washing
ton“, ai Universității ameri
cane, Universității Howard, 
Universității „Johns Hop
kins“, Universității din Mary
land, ai Institutului de arte 
frumoase din Maryland și ai 
altor instituții de învățămînt 
superior din țară.

între U Thant și J. Kennedy
NEW YORK 27 (Agerpres).

— La 25 octombrie, secreta
rul general provizoriu al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
U Thant, a adresat un nou 
mesaj președintelui S.U.A., 
Kennedy. In acest mesaj el 
a exprimat cererea ca „nave
lor americane aflate în Marea 
Caraibilor să Ii se dea instruc
țiuni de a face tot posibilul 
în vederea evitării unej co- 
leziuni directe cu navele so
vietice în următoarele cîteva 
zile pentru a se reduce la mi
nimum riscul oricărui inci
dent neplăcut“.

în răspunsul președintelui 
Kennedy, transmis lui U Thant, 
de către Stevenson, se arată că

guvernul american este dispus 
să accepte propunerea lui 
U Thant, „dacă guvernul so
vietic Va accepta propunerea 
dv. ca „navele sovietice, a- 
flate deja în drum spre Cuba... 
să evite zona de interceptare“ 
pe o perioadă anumită de 
timp, necesară pentru discuții 
preliminare, și va da urmare 
acestei propuneri“.

Președintele menționează, 
de asemenea, că „această pro
blemă are un caracter extrem 
de Urgent, ținînd seama de 
faptul că unele nave sovietice 
continuă să navigheze în di
recția Cubei și zonei de in
terceptare“.

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — Din primele ore ale 
dimineții Casa Albă este în
conjurată de coloane de de
monstranți. Ea a devenit a- 
proape invizibilă în spatele 
cordoanelor compacte de oa
meni. In mîinile demonstran
ților se 
zincile: 
blocadei 
este un 
politica 
vrem războaie”, 
Hrușciov, 
„Să se interzică 
„Tratative în loc de blocadă“.

Sub aceste lozinci în fața 
reședinței președintelui Ken- 
nedy s-a desfășurat o demon
strație de masă a studenților 
americani care au protestat 
împotriva politicii agresive, a- 
venturiste, a guvernului S.U.A. 
față de Cuba. Demonstrația a 
avut un caracter cu adevărat

află pancarte cu lo- 
„Să se pună capăt 

Cubei“, „Embargoul 
act de război”, „Jos 
canoniereăor“, „Nu 

„Kennedy și 
începeți tratative“, 

blocadele”,

STOCKHOLM 27 (Ager
pres). — Guvernul suedez 
sprijină pe deplin eforturile 
secretarului general provizo
riu al O.N.U., U Thant, pen
tru reglementarea conflictului 
în legătură cu Cuba. Referi
tor, la măsurile americane pri
vind navigația maritimă spre 
Cuba, guvernul suedez invo
că principiul internațional în
deobște recunoscut că navele 
maritime militare ale orică
rui stat nu trebuie să aten
teze în timp de pace împotri
va navelor străine aflate în 
apele internaționale. Guver
nul suedez își va apăra drep
turile în cazUl dacă măsurile 
americane se vor extinde asu
pra navelor comerciale sue
deze.

VIENA 27 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul la 
convocată de Liga 
pentru sprijinirea O.N.U. 
prilejul 
ședințele 
Schărf, 
tuturor țărilor 
pentru menținerea păcii.

adunarea 
austriacă 

cu 
„Zilei O.N.U", pre-

Austriei, Adolf 
a cerut guvernelor 

să ia măsuri

PARIS 27 (Agerpres). — în ve
derea semnării protocolului 
schimburi culturale, științifica 
tehnice pe rnii 1962—1963, Comi
sia mixtă romîno-franceză pentru 
reliajii culturale, științifice și teh
nice s-a reunit la Paris între 22 
și 26 octombrie 1962. Delegația 
romînă a fost condusă de Vasile 
Dumitrescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Populare Romîne, iar delegația 
franceză de Jean Bk’»:devant, di
rectorul general al afacerilor cul
turale și tehnice din Ministerul A- 
facerilor Externe al Franței.

Comisia mixtă a constatat că 
schimburile prevăzute de protoco
lul precedent s-au desfășurat în 
mod satisfăcător.

La 26 octombrie ac. a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței semnarea protocolului ro- 
mîno-francez de schimburi cultu
rale, științifice și tehnice pe anii 
1962—1963.

în portul
HAVANA 27 

TASS transmite: In zorii zilei 
de 26 octombrie, sute de lo
cuitori ai capitalei cubane 
s-au adunat în portul Havana. 
Cînd a apărut silueta navei, 
liniștea dimineții a fost stră
bătută de strigătele „Trăiască 
Uniunea Sovietică!“, „Trăia
scă marinarii sovietici!’’. Ast
fel au întîmpinat 
Havanei petrolierul 
„Vinnița“, care a 
blocada instituită de 
câni împotriva Cubei, aducînd 
pe bord produse petroliere.

Cu două zile înainte de a 
sosi la Havana, a spus căpi
tanul petrolierului, am întâlnit 
o navă port-avion americană 
pe bordul căreia se aflau nu
meroase avioane și elicoptere. 
Unul din elicoptere a evoluat 
de cîteva 
stră, ne-a 
după care a fost înlocuit 
avioane 
timp de cîteva ore. Marinarii 
sovietici 
calm și 
patrie și față de prietenii 
cubani.

(Agerpres)

io cuitorii 
sovietic 

străbătut 
ameri-

ori deasupra noa- 
fotografiat nava, 

■ - de
care ne-au însoțit

și-au îndeplinit cu 
curaj datoria față de

★

STOCKHOLM 27 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 26 oc
tombrie a plecat din Helsing
borg spre Cuba nava suedeză 
„Albert Ture“. La bordul na
vei se află 150 autocamioane 
sovietice și o mare cantitate 
de produse alimentare conser
vate pentru copii. Nava 
„Kuulangata", aparținînd so
cietății de navigație „Trans
atlantic“ din Goteborg, a stră
puns la 26 octombrie zona 
blocadei maritime americane 
și a sosit cu bine la Havana.

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— TASS transmite.: Referin- 
du-se la „persoane oficiale“, 
ziarele americane informează 
că S.U.A. nu se vor limita la 
blocada instituită asupra Cu
bei și că vor întreprinde o in
tervenție armată împotriva 
insulei Libertății. Pregătind 
pe față opinia publică în ve
derea acestui pas, presa și per
soane oficiale din S.U.A. ac
centuează intenționat culorile, 
exagerează psihozjj războinică 
din țară. Corespondentul din 
Washington al ziarului „Daily 
News' informează în această 
ordine de idei că demnitari de 
la Casa Albă, Departamentul

tratative
După cum relatează ziarul 

„Wiener Zeitung“, președintele 
a propus ca marile puteri să 
folosească bunele servicii ale 
Austriei pentru asigurarea 
păcii. Austria, a declarat el, 
salută orice măsură îndrepta
tă spre rezolvarea pașnică 
conflictului izbucnit.

Austria neutră apelează
marile puteri să întreprindă 
tot ce este posibil pentru li
chidarea conflictului, fără a 
se recurge la forță.

a

la

BRUXELLES 27 (Agerpres). 
Grupul parlamentar al Parti
dului socialist din Belgia a dat 
publicității o declarație în 
care cere guvernului belgian 
să'facă tot ce depinde de el 
pentru reglementarea pe cale 
pașnică a situației din Marea 
Caraibilor.

S.U.A

(Urmare din pag.

țe juridice, după ce a 
că măsurile nesăbuite

Ședința Consiliului de Stat5 1

al R. D. Germane
BERLIN 27 (Agerpres). — 

La Berlin a avut loc o ședin
ță ă Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, sub președin
ția lui Walter Ulbricht. Con
siliul de Stat și-a exprimat 
adeziunea deplină cu Decla
rația primului minstru al Cu
bei, Fidel Castro, privind a- 
gresiunea imperialismului a- 
merican, cu declarația și mă
surile guvernului sovietic în 
legătură cu hotărîrea guver
nului S.U.A. privind blocada 
împotriva Cubei, precum și 
cu răspunsul lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., la me
sajul lui U Thant, secretar 
general provizoriu al O.N.U.

La ședința Consiliului de 
Stat al R.D. Germane s-a sub
liniat că populația R.D.G„ 
precum și populația Germa
niei occidentale, va trage con
cluziile necesare din agresiu
nea imperialistă împotriva 
Cubei libere și va continua 
mai departe lupta pentru în
cheierea Tratatului de pace 
german, pentru lichidarea 
punctului de sprijin al 
N.A.T.O. în Berlinul occiden
tal și pentru transformarea 
Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat.

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

Walter Ulbricht a subliniat 
că asupra tuturor probleme
lor discutate s-a constatat de
plina identitate a punctelor 
de vedere ale R.D.G. și 
U.R.S.S.

★

PARIS 27 (Agerpres). — Cu pri
lejul semnării protocolului romî- 
no-francez de schimburi culturale, 
științifice și tehnice, Nicolae Ucfri- 
feanu, însărcinat cu afaceri ad-in- 
ferim al Republicii Populare Romi, 
ne ia Paris, a oferit un dejun în 
saloanele legației.

La O. N. U

Condamnarea politicii de apartheid
a guvernului Republicii Sud-Africane

NEW YtORK 27 (Agerpres) 
— 27 de țări afro-asiatice au 
prezentat la 26 octombrie în 
Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. un proiect 
de rezoluție în care se 
membrilor O.N.U. să ia 
suri împotriva politicii 
apartheid promovată de 
vernul Republicii Sud-Africa
ne, mergînd pînă la exclude
rea ei în cazul în care nu va 
pune capăt acestei politici. In 
rezoluție se propune, printre 
altele, ruperea relațiilor diplo-

cere 
ma

de 
gu-

închiderea tuturormatice,
porturilor pentru orice vas 
sud-african, boicotarea mărfu
rilor sud-africane, refuzul de 
a livra armament și suspen
darea traficului aerian cu a- 
ceasta țară.

Se prevede, de asemenea, 
crearea unui comitet special 
care să urmărească evoluția 
situației din R.S.A. care să 
informeze Adunarea Generală 
sau Consiliul de Securitate în 
legătură cu aceasta.

de 
co
la 

s-a

de Stat și Ministerul de 
Război „au început să averti
zeze că ar fi posibile noi ac
țiuni ale 
Cubei.

Despre 
țiuni ale 
reiese din știrea coresponden
tului din Washington al altui 
ziar — „Chicago Daily News". 
„Punctul următor la ordinea 
zilei, declară fără ocol cores
pondentul, îl reprezintă răfu
iala. cu Fidel Castro. în mo
mentul de față. Statele Unite 
se pregătesc în vederea unei 
invazii. în Florida și în bazi
nul Mării Caraibilor se află 
trupe, avioane și nave“. Este 
semnificativ faptul că Edwin 
Martin, secretar de stat ad
junct, răspunzînd la întrebări
le corespondenților, a refuzat 
să excludă invazia împotriva 
Cubei dintre măsurile pe care 
S.U.A. le pot întreprinde față 
de această țară.

Judecind după relatările 
presei. S.U.A. încearcă să atra
gă în aventura militară pe 
care o pregătesc împotriva 
Cubej guvernele țărilor lati- 

o

S.U.A.“ ' împotriva

ce anume „noi ac- 
S.U.A.“ este vorba

no-americane și chiar să 
pună sub steagul O.N.U.

CASA ALBA 
PUNE CONDIȚII...

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — TASS transmite : Ca 
răspuns la mesajul din 27 oc
tombrie șdresat de N. S. 
Hrușciov lui J. Kennedy, 
Casa Albă a cerut înfăptuirea 
unei serii de „condiții prelimi
nare urgente“ înainte ca Sta
tele Unite să fie dispuse să 
examineze vreo propunere.

sä asculte glasul 
rațiunii !"
I) tratative-

Azi, referendum in Franța
PARIS 27 (Agerpres). 

TASS transmite: 
proiectul de lege 
poporului francez de către 
președintele republicii și care 
se referă la alegerea președin
telui prin vot universal ?“ — 
Iată întrebarea la care vor 
trebui să răspundă la 28 oc
tombrie cei 27 de milioane de 
alegători francezi. Această 
întrebare în aparență nevino
vată camuflează planurile de 
mare anvergură ale burghe
ziei monopoliste din Franța 
care urmăresc înăbușirea de
mocrației în țară. Adoptarea 
proiectului de lege cu privire 
la alegerea președintelui prin 
sufragiu '-universal ar însemna 
o și mai mare întărire a pu
terii personale a acestuia, i-ar 
permite să-și dicteze voința 
parlamentului și, după cum 
subliniază cu neliniște fran
cezii înșiși, l-ar transforma pe 
președinte în monarh absolut.

Partidul Comunist Francez, 
oare luptă neobosit împotriva 
puterii personale, pentru de
mocrație, a atras nu o dată 
atenția oamenilor muncii și a 
tuturor republicanilor asupra

„Aprobați 
prezentat

îl repre- 
proiectul de reformă, 
cerut să se spună „nu“ 
octombrie cunoscuți oa- 
politici și reprezentanți

pericolului pe care 
zintă

Au 
la 28 
meni 
ai vieții publice din țară, oa
meni de știință și cultură, 
participanți la mișcarea de re
zistență, veterani 
de-al doilea război 
— oameni de cele 
rite convingeri.

Trebuie subliniat că pentru 
prima oară după mai mulți 
ani diferite forțe politice de 
stînga se situează pe poziții 
apropiate în fața pericolului 
care amenință republica. Cu 
toate acestea nu s-a putut 
constitui un front republican 
unic din cauza politicii anti
comuniste falimentare a lide
rilor socialiști de dreapta și a 
conducerii partidelor bur
gheze.

Este greu de prevăzut anti
cipat eventualul rezultat al 
referendumului. Dacă ar fi 
să se dea crezare majorității 
comentatorilor politici pari
zieni, de Gaulle va reuși, ce-i 
drept, cu mari greutăți, să-și 
strecoare proiectul de lege.

ai celui 
mondial 

mai dife-

arătat 
ale gu

vernului S.U.A. reprezintă o 
gravă încălcare a normelor in
ternaționale de conduită a sta
telor, a principiilor care stau 
la baza Cartei O.N.U., a spus: 
„Propunerile pline de înțelep
ciune ale guvernului sovietic, 
pătrunse de adîncă grijă față 
de pace, pentru soarta omeni
rii, exprimă hotărîrea unani
mă a: lumii: orice problemă 
internațională poate și trebuie

rezolvată pe calea 
lor“.

Cuvinte pline de 
de caldă prietenie 
täte cu poporul cuban au rostit 
și Virgil Cîmpeanu, decanul 
Facultății de științe juridice, 
prof. univ. Marton Gyula de 
la Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai", prof.'univ. Vasile Veli- 
can de la Institutul agronomic 
„Dr. P. Groza“, studenții Bu
jor Dîrșoreanu și Virgil Șan- 
dru.

sentimente 
și solidari-

(Agerpres)

REDACȚIA »1 ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața „Sctatell«, Țel. 17.60.10, Tiparul î Combinatul Roii grafic «Casa Scînteii”,

Italia. în orașul Neapole poliția încearcă să înăbușe cu forja o 
demonstrare a muncitorilor greviști


