
TRĂIASCĂ A 43-A ANIVERSARE
A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE!

MIHAI BENIUC

Sub steagul

E frig, șl negură, șl vînt, 
Mai sint șl rele pe pâmint j 
Ci, totuși, peste toți și toate. 
Cu slavă, an de an răzbate, 

Lumina

Sub raza el ucide șerpii, 
Topind câtuși, sloboade șerbii, 
Și-n lume, proletara frunte, 
O luminează, ca pe-un munte, 

Lumina lui

Nu-I soare, cum • orice soare, 
G*n inimă la om răsare,
Sin inimă fin tină face, 
De fericire și de pace,

Lumina lui

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Lumina 
lui Octomvre

lui Octofflvra.

Octomvre,

Se-nfldcăreazâ trupul, gindul,
Și lingă tine crește rindul,
Cînd brațul tău in steag ii schimbă, 
Vorbindu-ți omeneasca-i limbă,

Lumina lui Octomvre.

Sub raza el biruitoare, 
pșnește floare după floare ;
Noi oameni crește, nalță, cheamă, 
- Pe comuniștii fără teamă - 

Lumina lui Octomvre.

gloriosului Octombrie Ea nu adastă anotimpuri, 
Și stinge mincinoase nimburi, 
Și cere, aspru, prin poruncă, 
Suprema cinste pentru muncă, 

Lumina lui

cu cel mai 
de 7 No- 
nașterii

„Cînd omenirea eliberată fșf 
va sărbători data eliberării — 
spunea în urmă cu ani scriito
rul Irancez .Henri Barbusse — 
atunci ea va sărbători cu cel 
mai mare avînt,
mare entuziasm ziua 
i cm brie 1917, ziua 
statului sovietic".

Omenirea nu sa 
încă în întregul ei de lanțu
rile exploatării și asupririi, 
dar toți oamenii simpli din 
toate colțurile pămintului sar. 
bătoresc cu avînt nestăvilit 
ziua de 7 Noiembrie, ziua ani
versării glorioasei Revoluții 
din Octombrie, care a deschis 
drum libertății și fericirii în
tregii omeniri muncitoare.

Răstumînd acum 43 de ani 
dominația capitaliștilor și mo
șierilor pe a șasea parte a 
globului pămîntesc, prole
tariatul din Rusia, în alianță 
cj masele țărănimii, sub con
ducerea gloriosului Partid Co
munist al Uniunii Sovietice în 
frunte cu Vladimir Ilici Le
nin, a deschis o nouă eră în 
dezvoltarea societății ome
nești — era lichidării exploa
tării capitaliste și a victoriei 
socialismului în lumea în
treagă.

Caracterizînd noua eră des
chisă de Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, V. I. 
Lenin scria acum 40 de ani : 
„Lichidarea capitalismului și 
a rămășițelor lui, punerea ba
zelor orînduirii comuniste 
o-onstituie conținutul noii 
epoci a istoriei universale". 
El sublinia că socialismul va 
deveni o forță „în măsură să 
aibă o influență hotărîtoare 
asupra întregii politici mon
diale".

Cit de minunat a adeverit 
viața 2ceste mărețe previziuni 
leniniste ’.

Eroicul popor sovietic a 
construit socialismul și a pă
șit ia perioada construcției 
desfășurate a comunismului, 
în numai 43 de ani, oamenii 
sovietici, sub conducerea 
P.C.U.S., au transformat ve
chea Rusie, înapoiată într-o 
gigantică putere industriala. 
Forța industrială a Uniunii 
Sovietice a crescut în a.nii de 
la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie de peste 40 de 
ori. U.R S.S. dispune în pre
zent de o industrie extrem de 
puternică și multilateral dez
voltată, de o agricultură cu un 
îna’t nivel de mecanizare, de 
o capacitate economică uriașă, 
care-i dau posibilitatea să în
făptuiască obiective de o am
ploare fără egal. Planul sep- 
tenal — cel mai vast program 
de construcție economică cu
noscut vreodată — însumează 
o creștere a producției indus
triale echivalentă cu creșterea 
producției pe ultimii 20 de ani. 
De pe acum au loc însemnate 
depășiri în îndeplinirea pre
vederilor septenalului. ceea ce 
creează posibilitatea realizării 
mai de vreme a sarcinii e- 
conomice fundamentale a 
U.R.S.S. - de a întrece S.U.A. 
în ce privește producția pe 
cap de locuitor. De la datele 
și cifrele care ilustrează dez
voltarea vertiginoasă a tutu-

eliberat

ror ramurilor Industriale și 
ale agriculturii colhoznice, 
pînă 
și noile 
pe harta 
fiecare știre despre victoriile 
oamenilor sovietici în con
strucția desfășurată a comu
nismului este urmărită cu viu 
interes în lumea întreagă, 
umplînd de bucurie inimile 
tuturor oamenilor iubitori de 
pace și progres.

Creșterea considerabilă, an 
de an, a puterii de cumpăra
re a oamenilor sovietici, mi
lioanele de apartamente ce 
se construiesc anual, desfiin
țarea impozitelor, trecerea la 
ziua de muncă de 7 și 6 ore 
a zeci de milioane de munci
tori și funcționari, arată cum 
se întruchipează concret co
munismul în viața celor ce 
muncesc, stîrnind un larg 
ecou în rindul maselor popu
lare de pretutindeni.

Una din cele mai prețioase 
cuceriri ale Marelui Octom
brie rămîne crearea unui om 
nou, a omului sovietic. Omul 
sovietic crescut și educat de 
P.C.U.S. a devenit un model 
al luptătorilor pentru liber
tate de pretutindeni, pentru 
că a ridicat demnitatea uma
nă la o înălțime necunoscută 
înainte. Idealul comunismului 
l-a smuls pe om din mlaș
tina egoismului înarmîndu-I 
cu un crez nou : nu există 
o fericire mai mare decît a- 
ceea de a lupta cu înflăcă
rare pentru comunism, de a-ți 
vărsa energia în efortul zidi
tor de viață nouă al întregii 
colectivități.

Cu deosebită 
cupat partidul 
terea sovietică 
educarea tinerei generații. Ti
neretul sovietic, eroicii comso- 
moliști sint un model strălu
cit pentru întregul tineret 
înaintat al lumii. Sute și sute 
de mii de tineri au plecat să 
lucreze pe șantierele unor o- 
biective deosebit de importan
te ale septenalului în dome
niul siderurgiei. Șantierele 
comsomoliste fruntașe cu
prind mai mult de jumătate 
din capacitățile de producție 
a oțelului ce vor fi date în fo
losință în septenal. Cinci con
ducte magistrale de gaze con
struite ds comsomoliști vor 
avea o lungime totala de 
7.000 km. Cu entuziasm răs
pund tinerii sovietici chemării 
P.C.U.S. de a contribui la 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic : numai in ultimii ani au 
venit să lucreze în ferme 
peste 1.500.000 tineri, mai ales 
absolvenți ai școlilor medii.

Este o preocupare de căpe
tenie a tinerei generații din 
patria noastră educată de 
partid, să și însușească, ase
menea tinerilor sovietici, ast
fel de trăsături comuniste ca 
devotamentul nemărginit față 
de partid, față de cauza co
munismului, răspunderea față 
de societate, spiritul colecti
vist, pasiunea pentru muncă, 
dirzenia și priceperea în bi- 
ruircă greutăților.

De peste patru deoemil, ide-

la construcțiile-gigant 
orașe 
Uniunii

care apar 
Sovietice,

grijă s-a preo- 
comunist, pu- 
de creșterea și
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comunismului — 
trăiesc, înving

Duminică 6 noiembrie I960

Sosirea la Moscova
A

a delegației de partid și guvernamentale
a

MOSCOVA B. — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a guver
nului sovietic, în seara zilei 
de 5 noiembrie a sosit la 
Moscova, pentru a lua parte 
la manifestările prilejuite de 
cea de-a 43-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Populare Romîne. Din de
legație fac parte tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorul delegației, Petre 
Borilă și Leonte Răutu.

Peronul gării Kiev
Moscova era împodobit cu.

R. P. Romine«

lie Marelui Octombrie, ideile 
lui Lenin luminează grandio
sul proces revoluționar pe 
care-l trăiește omenirea — 
trecerea de la capitalism la 
orînduirea nouă, superioară, 
socialistă. Sub steagul acestor 
Idei, popoarele noilor țări, 
socialiste, în frunte cu clasa 
muncitoare, au răsturnat prin- 
tr-o luptă eroică domina
ția exploatatorilor Instaurînd 
puterea populară. Socialis
mul a devenit un sistem 
mondial. Peste un miliard de 
oameni, o treime din omenire, 
construiesc cu succes orîndu
irea nouă, uniți în marea fa
milie frățească a lagărului so. 
cialist în frunte cu U.R.S.S. 
In prezeint, producția indus
trială a țărilor lagărului so
cialist întrece de 5,7 ori nive
lul antebelic. Mai înainte de 
anul 1965 țările socialiste vor 
produce 
întreaga 
a lumii.
continuu 
ducție, posibilitățile 
bile ale sistemului 
socialist, avantajele 
rii și întrajutorării 
deschid țărilor 
perspectiva obținerii 
mai înalt nivel din lume ca 
producție șl consum pe cap de 
locuitor.

peste jumătate din 
producție industrială 
Avîntul puternic și 
al forțelor de pro- 

inepuiza- 
mondlal 
cooperă- 
frățești, 

socialiste 
celui

„Scinteia tineretului"
(Continuare în pag. 2-a)

drapelele de stat ale R. P. 
Romîne și Uniunii Sovietice.

In întîmpinarea delegației, 
la gara Kiev au sosit tovarășii 
Frol Kozlov și Otto Kuusinen, 
membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., 
P.C.U.S., 
membru 
P.C.U.S., 
vistei „Kommunist", A. Sobo
lev, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori ai Consi
liului de Miniștri și ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Uniunii Sovietice.

In călătoria spre Moscova 
delegația a fost însoțită de £

secretari ai C.C. al 
F. Konstantinov, 

supleant al C.C. al 
redactor șef al re-

Nlcolae Gulnă, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova.

Pe peronul gării se aflau 
membrii Ambasadei R. P. 
Romîne la Moscova.

In momentul cînd membrii 
delegației de partid și guver
namentale a R. P. Romîne au 
pășit pe peron, fanfara a into
nat Imnurile de stat ale R. P. 
Romîne șl U.R.S.S. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună cu tovarășul Frol 
Kozlov, au trecut In revistă 
garda de onoare.

Un grup de copil a înmînat 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghlu-Dej șt celorlalți membri 
al delegației buchete de flori.

Octomvra.

Octomvre.

din

Octomvre.

TELEGRAMĂ

Zbucni, de polul nord aproape, 
Zăpezi, dușmani umblau s-o-ngroape, 
Ci ea încinse roșă zare,
Și-a tot cuprins pâmînt și mare,

Lumina lui Octomvre.

O ațîță intîiul Lenin,
Sublimul geniu între genii,
Sub brațul lui mișcau popoare, 
Purtarâ brațe proletare

Lumina lui Octomvre.

Azi nu-l meridian pe lume 
Să n-o cunoască-n 
Nu-i om, să nu-i fi 
Dușman, să nu-i fi

fapt și nume, 
dat căldura, 
dat arsura 

Lumina lui Octomvre.

noi in (arăA răsărit la
Odată, într-o primăvara, 
Odată, într-o iarnă-amară, 
Apoi, deodată, intr-o vară, 

Lumina

August a fost atuncea luna, 
Și a rămas pe totdeauna. 
In romîneștile meleaguri, 
Cu ale muncii roșii steaguri, 

Lumina

Iul

lui Octomvre.

De-atuncl, la gît o poartă pruncii, 
O poartă-n ochi, oamenii muncii, 
Și luminează fabrici, șccale, 
Ogoare și hidrocentrale,

Lumina lui Octomvre.

In van visează sâ ni-o stingă 
Vrăjmași, cu vrerea lor nâtingâ, 
Căci nu se stinge, nu se stinge, 
Căci una știe doar - a-nvinge -

Lumina lui Octomvre.

Montajul a fost bine făcut I Ti
nerii Popescu Constantin șl Stan 
Gh. controlori tehnici la între
prinderea „Grigore Preoțea sa “ 
din Capitală, verifică In mod 
minuțios fiecare circuit al nou
lui aparat. Și el răspund pentru 
prestigiul produselor întreprin

derii In oare lucrează.

Foto : N. STELORIAN

-- •--

Tinerețea și bucuria se citesc pe fețele acestor tinere muncitoare de la Uzinele textile „7 Noiembrie" din Capitală. Brigada 
lor condusă de tinâra Eoaterina Stânciuc, a închinat celei de o 43-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie o 

depășire de plan in ultima lună cu 25 la sută
Foto : A. VIERU

î

Tovarășului Nikita Sergheevici Hrușciov, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Dragi tovarăși,
Moscova-Kremlin

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Miniștri, al Prezidiului Marii Adunări Naționale « 
Republicii Populare Romîne și al întregului popor romîn, vă trans
mitem dv., și prin dv. eroicului popor sovietic, un salut frățesc și 
cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Realizările mărețe obținute de poporul sovietic au transformat, 
într-un timp istoricește scurt, prima țară a socialismului victorios 
într-o putere industrială mondială de prim rang, cu o agricultură 
socialistă înaintată, cu un înalt nivel de bunăstare și cultură, deți* 
nînd întâietatea pe plan mondial în domeniul cuceririi Cosmosului^ 
ca și în alte domenii ale științei și tehnicii.

Inspiratorul și organizatorul strălucitelor victorii, care situează 
Uniunea Sovietică în avangarda omenirii, este încercatul și gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice, modelul partidelor revoluțio
nare ale clasei muncitoare, a cărui experiență fără egal constitui< 
pentru mișcarea comunistă și muncitorească internațională un nese*, 
cat izvor de inspirație.

Poporul romîn urmărește cu admirație și se bucură din inimă de 
succesele epocale ale poporului sovietio în construcția comunistă, 
care aduc o contribuție uriașă 
mondial, grăbeec victoria lui în 
țează tot mai puternic raportul 
voarea socialismului și păcii.

Politica externă a Uniunii Sovietice, întemeiată pe prin
cipiile leniniste ale coexistenței pașnice, lupta consecventă îd 
tot cursul existenței 8ale pentru apărarea păcii și securității popoare-t 
lor, i-au adus un înalt prestigiu și autoritate internațională, stima și 
dragostea maselor largi din toate țările.

Activitatea neobosită a delegației sovietice, în frunte cu tovarășul
N. S. Hrușciov, la cea de a XV-a sesiune a Adunării Generale a
O. N.U., propunerile făcute în vederea rezolvării celor mai arzătoare 
probleme internaționale au o importanță istorică în întărirea luptei 
popoarelor lumii împotriva politicii agresive a cercurilor imperialiste, 
pentru libertate și independență, pentru statornicirea unei păci trai* 
nice.

înaintînd hotărît, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romînj 
pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste în patria sa, poporul 
romîn dezvoltă necontenit legăturile de prietenie- și colaborare fră
țească cu marele popor sovietic, își aduce contribuția la întărirea 
continuă a unității lagărului socialist, la promovarea cauzei păcii și 
colaborării internaționale. S

Cu prilejul acestei glorioase sărbători, poporul romîn urează 
poporului frate sovietic succese tot mai mari în lupta pentru triumful 
cauzei comunismului și a păcii.

Trăiască marele popor sovietic, consțjuctor al comunismului !
Trăiască în veci prietenia frățească de nezdruncinat dintre popofiil 

romîn și poporul sovietic !
Trăiască puternicul și invincibilul lagăr al țărilor socialiste 1
Trăiască pacea și prietenia între popoare !

la consolidarea sistemului socialist 
întrecerea cu capitalismul, infiuen- 
de forțe pe arena mondiala în fa4

GHEORGHE 
GHEORGHIU DEJ 

Prim secretar al Comite
tului Central al Partidului 

Muncitoresc Romin

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu

lare Romine

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Ro

mine
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Ideile comunismului — trăiesc, înving
Este plăcut șî îmbucurător să știi că 

sovietic — mărețul constructor al lumii 
comuniste — sub 
al comuniștilor, a

poporul 
noi, 

conducerea partidului său iubit, 
dobîndit succese excepționale.

(N. S. Hrușciov)

Astfel crește producție industrie ă pe cop oe '.ocurtor in U-R-S-S- ș» S.U-A. (ortul 1913 este loot drept 1)
(Din ziarul „PRAVDA")

Uriașa dezvoltare multilaterală 
a Uniunii Sovietice

Sub steagul 
gloriosului Octombrie

• Din numărul total al 
muncitorilor ți funcționarilor 
din economi. națională a 
U.R.S.S.. la cfirțitul anului 
1959 peste li.OOO.MO de Per 
soane au beneficiat de ziua de 
lucru redusă (de " ți 6 ore). 
Trecerea la ziua de lucru re
dută continuă ți se face fără 
micșorarea salariilor Intr-o 
serie de ramuri salariile au 
crescut ia mod aabctănUăl 
mai alee 1» lucrătorii eu eiști- 
furi miei.

• Numărul persoanelor În
cadrate in invățâmint a depă
șit în U.R.S.S. 50 de milioane 
In prezent în cele 753 de insti
tuții de invățămin: superior 
din U.R.S.S. învață peste 
2.200.000 de studenp. Numai 
în anul 1959 numărul absol
venților instituțiilor de invă- 
țămînt superior in U R SS a 
depășit de peste 25 de ori 
numărul absolvenților școlilor 
superioare dinainte de revo
luție.

• ba producția globală de 
lapte, U.R.5.S. a tjum din 
urmă S.U.A. incd in anul 
1953. In 1959 Uniunea Sovie
tică a întrecut Statele Unite 
ale Amerieii ți la producție 
de unt pe cap de locuitor. (In 
U.R.S.S. - i kg.. S.U.A. - 
3,9 kg.).

• In 1959 s-au construit 
case de locuit pe o suprafață 
totală de peste 30 000 000 de 
metri pătrațl, adică peste 
2J2OO.OOO de apartamente. In 
afară de aceasta colhoznicii și 
Intelectualii de la sate au 
construit circa 850.000 de case 
de locuit.

Intr-un grajd modem al colhozului din Kițcnis (R.S.S. 
Gruzină) specializat In creșterea Mactto» de nud,

o In cursa: anului trecut ou 
fost puse In tuncțnme pesse 
1000 de noi mari întreprinderi 
industriale de stot și un mere 
număr de secții în întrep-irsde- 
riie existente. Produetr/Satea 
muncii a crescut în industrie cu 
7,4 Io sută in eompc'cto cu 
onui 1958 (durcB ruei Oe Ijct- 
fSnd redusă ine-e «rse de 
lomuri).

o In primal trimestru al 
anului 1938 industria sovietică 
a îndeplinit planul producției 
globale in proporție de IM la 
iută. Volumul producției in
dustriale a crescut cu 11 la 
sută in comparație ca primai 
trimestru al anulai 1959 Pro
ducția de energie electrică a 
fost de 65J miliarde kWh. 
In primul trineatra ua fost 
produs, 35.S99 uneile
de preincrarea metalelor 
127.890 .uiomobfle. 53 909 
tractoare. 13.599 combine ce 
realiere autopropulsase.

o la întrecerea pentru tMM 
du colector, aie mwscii comu
nist. iou parte in prezent post. 
*00.080 dc brigăzi, sectoare, 
schimbări și secții. Patru zeci de 
mii de cotectrre av și primi 
seul mott de brigăzi ale mun- 
ai comuniste și pesta 10C.OOO 
de muncitori bdul de imitau ai

o Sub raporsii extracției oe 
minereu ăe fier. Uniunea So
vietică a întrecut S.U_A_ in 
anal 1959 și s-a situat pe pri
mul loc in lutne. Anul trecat 
au fost date în exploatare de 
două ori mai multe caparitâp 
pentru extracția de minereu 
de fier derit în 1958, iar in 
aceet an se precede să «e dea 

în exploatare atitea capacități 
cit au fost puse in funcțiune 
intr-o perioadă de aproape 
5 ani.
• In ultiatele șue tata. 67 

de nt&oeae de copci dta 
U-R3-S. ua țout zaecnari t«- 
poeriou pobouuelizes. Istorie 
wedtczan saoedatae muc» 
eases: rsed ua nrs. srit de 
rup»; de tapei fmpotrtrc 
sceatei bob.

• înainte de revoluție. în 
Carahsaar Uțheirietan Kir
ghizia. Tadjikistan țz Turk 
•reu nu au extra: instrtupi 
de tavitâmiat Fjper’.or ; in 
anul de lnvițântinț care a tre
cut. te aceste repubbc au in
vitat 211-000 de studenți în 
instituțiile de invițârrir: su
perior și 176.000 de elen în 
școli medii tehnice și alte i»- 
stitații de specialitate- La fie
care 10 000 de locuitor: ai a- 
cestar republici revin în medie 
58 de srrdenți ai tnstit-rteior 
de invățămin; superior și 73 
de eâev. a: școlilor medii teh
nice- în Franța la fiecare 
10.000 de docuitori revin doar 
40 de studenu. in Italia 34 iar 
ta Germania occidentală 31.

• SupwfeMe cuhmrte s-ou 
eztes ă UJLS-S. de k> 
157-00&000 hectare in 1953 Ic 
IM-XCuXC hectare ia 1959.

Co^ssnsM stH RH»neesc cu o- 
ont. ou e. pe marile
ssntiere c*e co^j^isnuiM/i. Por- 
baui a chemat Camscmolui la 
desțelenirea oon-.inturilor ne- 
ifMos.le. ia vc-oHicarec stepelor 
de -ăecu-'ins ale Korabstaoului 

AHc lCu’ pentru co eie $â 
ski/eGScâ omuiui. Sute de mii, 
auliaone de tineri pet-ioți cu 
răspuns cu entuziasm la aceas
ta chemare. Desigur o fost greu. 
Dor bnerețec. străduința de a 
fi foicc tcx petnei — ou învins. 
Acut po-nintui desțelenit ros- 
piâteste cu dărnicie poporul 
nostru. Ompiile cu gnu romifi- 
cat dou rec o He bogate. In pre
zent tinerii core muncesc in ste
pe string •eco-tele. Mecanizato
rul din Artei, hecn Ribcenko, de 
pildâ. din sovhozul „Comintern**, 
Viktor Pfliug, din regiunea Pa- 
vlodorsk, termină recoltarea pe 
o suprafață de 2.200 ha. Este 
un veritabil erou ol celei de 
a 7-o recolte de pe păminturUe 
desțelenite.

Acum în stepă ou apărut sov
hozuri noi cu case frumoase și 
confortabile, cu cluburi și școli, 
bibîîoteel și spitale.

Coataomokd o înving stepele

KISS JENO

PISCURILE 
CAUCAZULUI
In tata noastră, marea, îndărăt 
despică norii piscuri de omăt 
E Ca ucazul : cu’mue de munte 
cu pururea inzeoezXc frunte.
Ș» veșnica zepadâ. de departe. 
so:‘uia-o coaste: soră icră moarte. 
Mogrrificul se-nchirâ Ic frumos 
și zbond către visit luminos. > —
Acesteo ie gândesc, privind in zare, 
la piscuri proFJate-n depărtare, 
care iți por, pe bo«tJe străbune, 
ciudată și imensa nziene.
Văd asprul povim-.s stincos abrupt, 
și ziduri de-ntuneric ne-ntrempt ; 
de mimatul Zevs mtontuit, 
pe e*e Prometee s-a chinuit
Aid Io bnturt ne-ndup’ecatul. 
Aia î-ou sfî.rtecat vulturii fkctul : 
Din cer râprndu-i focul intr-o zi, 
ei pentru orr. aid se chinui.
Pentru ost foc, btone răzvrătit, 
dți n-au avut de ispășit
Lnomm dtar minți n-ou prins-o încă 
adinei, obscure temnițe de stincâ.
Nici după oceea zeii, -n inyimfare, 
n-aveau priviri mai blinde, »eriăt©are. 
Crunt au strivit pe cine cuteza 
să apere pe un om in lupta sa.
Și mcââri ctzt n-ou indurat 
cc tocmai pe acest pici imbe’șugat 
Și nicâiri moi râu n-cu prigonit 
pe purtătorii focului răpit.
E n-au căzut in van pe acest pomint 
Câtaseie, intii od s-ou frint 
le lume, prima dată, răspicat, 
luarina pe-ocest ploi a tnuorfat 
De ferecatu-n lanțuri Prometeu, 
doar aste culmi își amintesc mereu. 
De chinul vechi, poporul a uitat 
E timpul, pentru el, tot mai bogat
Să smulgă focul, nu moi suie-n cer ; 
in nnâ ține sfintele puteri, 
ior dacă suie, vrea sâ dărukxscă. 
el, cerului, lumina omenească.

In rominește VERONICA PORUMBACC

Comsomoliștii pe marile șantiere ale comunismului

Acolo unde patria î^a trimis
soibctice. Lec silit sâ fie oa
menilor de folos.

Dor pe șantierele comsomo- 
liste ?

120 de obiective dintre cele 
mai importante ale economiei 
țării se construiesc cu ajutorul 
tineretului. Comsomolul din Es
tonia c trimis pe cei mai buni 
membri ai săi la construcția 
ce ?troici termoelectrice din Pri- 
bcitica. Prima centrală ©are va 
funcționa cu șist brtumino6. Par
țial acest obiectiv a și intrat în 
funcțiune. Dar dți flăcăi și fete 
n-au venit pe șantierul Bratsk 
trimiși de Comsomol, dți nu con
struiesc centrala hidroelectrică 
Divnogorsk din Krasnodar, dți 
nu construiesc șoseaua A bake n- 
Taișet seu noile combinate chi
mice și metalurgice !

Munca de desțelenire a pă- 
minturilor, șantierele comsomo- 
liste fruntașe, viața noastră de 
fiecare zi, au devenit fundamen
tul educării noului om sovietic, 
lată-i, de pildă, pe elevii din A- 
bakansk, care cu diploma de 
bacalaureat în mînă, plecînd la 
Divnogorsk la șantierul com so- 
molist frvtaș. Ei ar fi putut să 
intre în școlile superioare, uzi
na din vecinătate îi chemă. Dar 
ofUnd despre acest șantier, ti

nerii au plecat ocolo. Ei au »n- 
țeies că mirnile lor tinere și pu
ternice pot face multe acolo.

De bună seamă tinerii aceș
tia au venit pe șantier fără o 
avea vreo profesie. N-cu lucrat 
niciodată pînă atunci. Și de c- 
ceec șantierul a devenit înce
putul vieții lor de muncă, un în
ceput furtunos și viu. El i-c in
trodus in viața adevărată.

Articol special 
pentru „Scînteia tineretului**

lată cum arată un jurnal al 
acestor tineri :

14 IVNIE. Astăzi a fost pri
ma zi de lucru la zidărie. Ce 
bună și frumoasă este viața 
pe care o începem astăzi i 
Prima noastră cărămidă a fost 
pusă la temelia unei construc
ții mărețe. Pe zi ce trece zi
durile ei vor tot crește și creș
te... Pentru prima zi de zidit 
au fost făcute dinainte pregă
tirile : cărămizile au fost așe
zate in stive și a fost preparat 
mortarul. Am început ziditul 
dintr-un colț.

19 AUGUST. Astăzi am în
ceput să așezăm cărămizile

(Urmare din pag. l-a)
Socialismul își afirmă cu 

tărie vitalitatea, imensa supe
rioritate și pe pămîntul pa
triei noastre. Făcînd bilanțul 
strălucitelor succese dobîndite 
de oamenii muncii sub condu
cerea gloriosului partid al 
clasei muncitoare, cel de-al 
III lea Congres al P.M.R. a 
tras concluzia însuflețitoare 
că in Republica Populară Ro- 
mină a fost creată baza eco
nomică a socialismului. între
gul nostru popor muncește 
acum cu avînt pentru înfăp
tuirea mărețului program e- 
laborat de Congresul al III-lea 
al partidului, program care 
deschide în fața oamenilor 
muncii din țara noastră pers
pectivele luminoase ale desă 
vîrșirii construcției socialiste 
și treceri’ freptate la con
struirea comunismului. 1 

în eforturile sale construc
tive, poporul nostru se bucură 
de roadele relațiilor de co
laborare și întrajutorare sta
tornicite între țările lagărului 
socialist și, în primul rînd, de 
imensul ajutor frățesc al Uni
unii Sovietice. Ajutorul sovie
tic, folosirea creatoare a ex
perienței sovietice, s au dove, 
dit o condiție esențială a con
struirii cu succes a socialis
mului, un puternic factor de 
accelerare a dezvoltării țării 
noastre. în prietenia și alian
ța cu U.R.S.S., cu toate țările 
socialiste, în unitatea lagăru
lui socialist poporul rom în 
vede o chezășie sigură a su
veranității și independenței 
sale naționale.

Lumea socialismului, marea 
comunitate a țărilor socialiste 
a devenit întruchiparea reală 
și convingătoare a superiorită
ții orinduirii socialiste asupra 
putredei orînduiri capitaliste. 
Cu fiecare zi apar în fața ma 
selor din țările capitalului, 
mai puternic, mai pregnant 
— în contrast cu socialismul 
în plină înflorire — plăgile de 
nevindecat ale capitalismului.

Sub semnul și imboldul lui 
Octombrie Roșu, în condițiile 
create prin nașterea și întări
rea sistemului mondial socia
list, a luat un avînt uriaș 
lupta de eliberare a popoare
lor din țările subjugate de 
imperialiști. Una din princi
palele trăsături ale timpului 
nostru este destrămarea colo- 
nialismului ajuns in pragul 
lichidării tataie. In 1939 in 
țările coloniale si semicoloni
ale trăiau 1.51*.000 000 oa
meni, J/3 din populația globu 
lui ; în prezent, majoritatea 
covârșitoare a acestor țări, cu 
o populație de 1.400.000.000 
oameni a pă$it pe calea dez
voltării independente. înscri
erea pe ordinea de zi a ședin
ței plenare a Adunării Gene
rale a O.N.U- a problemei li
chidării regimului colonial 
reprezintă o mare victorie a 
forțelor care luptă pentru li
chidarea colonialismului, pen. 
tru pace. Propunerea Uniunii 
Sovietice privind lichidarea 
totală și neîntârziată a regimu 
Ini colonial a ilustrat din nou 
rolul țărilor socialiste ca mi
litante hotărite și consecvente 
împotriva oricăror forme de 
opresiune politică și de jefui
re economică a popoarelor, ca 
reazim sigur și de nădejde al 
luptei acestora pentru inde
pendență. propășire economi
că și progres multilateral. 
Prin unirea eforturilor tutu
ror popoarelor și țărilor iubi
toare de libertate și pace, în- 
frîngîndu-se manevrele colo
nialiștilor și sprijinitorilor 
lor, poate și trebuie să se ob
țină desființarea totală și ime
diată a robiei coloniale.

Trăim o epocă măreață, e- 
poca celor mai profunde 
transformări in viața omeni
rii. Caracteristica dominantă a 
întregii dezvoltări istorice este 
uriașa creștere a forțelor so- 

suiți pe schele. Acum privim 
pămintul de la înălțime. Dar 
clădirea noastră se va ridica 
tot mai sus. Atunci va fi și 
mai interesant.

2 SEPTEMBRIE. Cum va 
arăta Divnogorsk cînd va fi 
construită centrala electrică ? 
Va fi un oraș minunat, plin 
de verdeață, cu case mari de 
piatră. Pe Enisei vor circula 

motonavele. Bine a spus la 
timpul său Cehov că pe malu
rile Eniseiului nostru va pulsa 
cîndva o viață deplină. 
Timpul acesta a venit, și nouă, 
comsomoliștilor, ne-a revenit 
cinstea de a lumina aceste 
maluri.

16 SEPTEMBRIE. Astăzi 
dăm examen de zidării. A 
plouat și de aceea ne-am gă
sit loc sub acoperiș. Am că
rat aici cărămizile, am pregă
tit mortarul și instrumentele. 
Primul care a tras biletul a 
fost Petea, apoi ceilalți bă
ieți. Cu toții am primit califi
carea de zidari de gradul 4", 

cialismuluî și păcii din lumea 
întreagă.

în timpurile noastre desfă
șurarea evenimentelor nu mai 
este determinată de imperia
lism. Astăzi imperialismul nu 
mai este atotputernic; el a 
încetat pentru totdeauna de a 
fi forța social economică și 
militară dominantă. Imperia
lismului, planurilor sale agre
sive li se opun astăzi forțe 
cum n-au existat niciodată — 
lagărul strins unit al țărilor 
socialiste; popoarele care au 
scuturat sau scutură jugul co
lonial, noile state independen
te care, pronunțîndti-se pentru 
coexistență lărgesc continuu 
„zona păcii“ unde trăiește de 
pe acum peste jumătate din 
omenire; clasa muncitoare din 
țările capitaliste ale cărei for
țe cresc mereu; mișcarea con
temporană de luptă pentru 
pace care cuprinde pături so
ciale din cele mai largi. Aces
tea sînt forțe uriașe, în conti
nuă creștere, care, Luptind 
unite, pot ține la respect 
cercurile agresive, pot impune 
calea dezarmării și asigurarea 
unei păci trainice în lume.

Pentru prima oară în istoria 
multimilenară a omenirii a 
apărut posibilitatea reală de a 
elimina războiul mondial din 
viața societății.

Rolul hotărîtor în această 
privință îl are existența și 
dezvoltarea sistemului mon
dial al socialismului cu gigan
tica sa forță materială, cu 
uriașa sa capacitate de apăra
re și ripostă față de orice ten
tative agresive ale imperialiș
tilor, cu uriașa putere de 
atracție ce o exercită asupra 
popoarelor politica sa perseve
rentă de apărare a păcii, li
bertății și independenței tutu
ror popoarelor.

Puteri ale păcii prin însăși 
natura orinduirii lor sociale, 
țările sistemului socialist mon
dial, ferm convinse de forța 
invincibilă a ideilor socialis
mului, de victoria socialismu
lui în întrecerea pașnică cu 
capitalismul, de triumful ine
vitabil al comunismului, mili
tează cu abnegație pentru a 
salva omenirea de război.

Autocumioane produse la fabrica de automobile „Lihacev** din 
Moscova.

Acum nu mai sîntem ucenici, 
ci adevărați muncitori, adevă- 
rați zidari. Am intrat în imen
sa armată de muncă a munci
torilor sovietici. Ce mindru 
sună cuvîntul „muncitor" I

Tinerii aceștia muncesc de 
doi ani pe șantier și au hotărît 
cu fermitate sa nu plece nică
ieri pînă la terminarea lui. Ei 
și-au îndrăgit profesia, dar prin
cipala cucerire o acestor tineri 
zidari nu este faiptul că au pri
mit o calificare de muncitor și 
că au învățat să muncească 
deși și aceasta este foarte im
portant. Principalul este că au 
îndrăgit munca, au căpătat un 
adine atașament fața de colec
tivitatea sovietică. In muncă se 
educa un om cu adevărat nou, 
care tinde sâ realizeze mai mult 
și mai bine.

Comsomolul se mîndrește și 
cu brigăzile de muncă comu
nistă. Prima brigadă de acest 
fel a fost creată în noiembrie 
1958, în colectivul de muncă ci 
Depoului Moscova Sortirovoci- 
naia, apoi aceasta mișcare s-a 
râspînd-it mai departe și a cu
prins aproape fiecare unitate de 
producție industrială și agricolă.

Brigăzile acestea și-au elabo
rat principiile de conduită, lată 
unele din ele j 

Propunerile prezentate de to« 
varășul N. S. Hrușciov la a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
controlată, au fost apreciate de 
opinia publică mondială drept 
o uriașă contribuție la promo
varea coexistenței pașnice și 
asigurarea securității popoare
lor. Atenția acordată de țările 
socialiste problemelor păcii și 
colaborării internaționale e 
viu ilustrată de participarea 
activă la actuala sesiune a 
O.N.U., a delegațiilor acestor 
țări conduse de exponențialei 
mai reprezentativi. Exprimind 
năzuința poporului romîn de 
a-și aduce contribuția la întă
rirea păcii, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu Dej, conducătorul 
delegației R.P.R., a expus de 
la tribuna O.N.U. poziția fer
mă a țării noastre în lupi a 
pentru dezarmarea generală și 
complectă, pentru dezvoltarea 
colaborării între state, educa
rea tineretului în spiritul idei. 
Ier păcii, îmbunătățirea acti
vității O.N.U.

Actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a de
monstrat din nou, cu tărie, 
creșterea imensă a influenței 
și prestigiului țărilor socialiste 
pe arena internațională. A- 
ceastă sesiune a dat un im
puls creșterii forțelor ț.'are 
luptă pentru pace și a contri
buit la întărirea continuă a 
acestora, adincind criza politi
cii agresive a cercurilor im
perialiste „de pe poziții de 
forță*.

Istoria a cunoscut veacuri 
mai liniștite și veacuri mai 
furtunoase. Nouă ne-a fost dat 
să trăim în vremurile cele 
mai furtunoase dar în schimb 
cele mai minunate ale dezvol
tării omenirii. Veacul nostru 
își are destinul lui. El a fost 
martorul celui mai măreț și 
mai important eveniment al 
tuturor timpurilor : Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie. Acest veac va intra în 
istorie ca veacul comunismu
lui, ca veac al făuririi fericirii 
tuturor celor ce muncesc. Co
munismul și pacea vor birui 
în lumea întreagă !

* A munci cu o înaltă pro
ductivitate, în mod organizat și 
economicos ; a introduce cu 
consecvența tehnica, tehnologia 
nouă, a folosi tot ce este îna
intat, progresist ; a ajuta pe cei 
râmași în urmă.

* A-ți desâvîrși necontenit ca
lificarea în producție, a-ți însu
și teoria marxist-leninistă, a-ți 
ridica nivelul studiilor generale.

* A te educa în spiritul cali
tăților celor mai bune ale omu
lui din societatea nouă, a fi 
dezvoltat multilateral din punct 
de vedere spiritual și fizic, a fi 
un exemplu în viață, în compor
ta rea și atitudinea cetățe
nească.

Partidul, statul sovietic au dat 
o înaltă prețuire muncii aces
tor pionieri ai viitorului : 52
membri ci brigăzilor comuniste 
au fost distinși cu titlul de Erou 
al Muncii Socialiste, sute de 
mii de fruntași au primit ordine 
și medalii.

Comsomolul a săvîrșit multe 
fapte eroice. Și toate acestea 
contribuie la educarea omu
lui ©are va construi comunismul 
și va trai în această minunată 
societate.

E. ȘAJKAIA



CALITATEA - 
OBIECTIV PRINCIPAL

A

IN
Să construim locuințe 

frumoase 
și trainice

ÎNTRECERE!
Numai produse de calitate

brigăzii 
pe care 
citit cu 
expune- 

Gh.

Membrii 
de producție 
o conduc au 
mult interes 
rea tovarășului 
Gheorghiu-Dej la ple
nara C.C, al PM.R. 
Ne-am oprit îndeo
sebi asupra acelor 
pasaje în care se 
pune un accent deo
sebit pe ridicarea 
calității produselor. 
Cum putem noi să 
înlăturăm rebuturile, 
să ridicăm pe o 
treaptă mai înaltă 
calitatea produselor ? 
Asemenea întrebări 
ni le-am pus cu toții 
și-am ajuns la con
cluzia că primul lu
cru pe care trebuie 
să-l facem este să 
respectăm cu stric
tețe tehnologia. A- 
vem în brigadă tineri 
buni, ca Ion Ilie, 
Rădoi Marin, Samoi- 
lă Stelian, Rotaru 
Vasile, dar avem fi 
cțiva care uneori ne 
mai dau de furci în 
sensul că nu acordă 
atenție la închiderea 
formelor, nu toarnă 
cu grijă metalul în 
forme și, după dez
batere, se observă 
imediat lucrul care-i 
făcut de mîntuială. 
Uneori însă, 
simplă să 
tehnologia fi 
te din piese 
rebut. Un exemplu 
recent pot da cu su-

Anul acesta în Capitală au 
fost date în folosință oame
nilor muncii mii de aparta
mente frumoase și conforta
bile. Noi, constructorii, sîntem 
mîndri că prin munca noa
stră contribuim la îmbunătă
țirea condițiilor de trai ale 
celor ce muncesc.

In munca noastră se mani
festă însă și deficiențe. Cri
tica adresată constructorilor 
de locuințe în expunerea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu - 
Dej la plenara lărgită a C.C, 
al P.M.R., ne vizează și pe 
noi. Pe șantierul nostru există 
Încă anumite deficiențe pri
vind finisajul. Iată două lu
cruri care ne-au necăjit pe 
noi, toți constructorii. In cu- 
rînd blocul L 3 va fi dat în 
folosință. La unele aparta
mente însă, plăcile de faian
ță din baie au fost montate 
necorespunzător, adică strîmb 
si cu colțuri ieșind în afară. 
In urma faianțorilor am fost 
nevoi ți să facem remedieri și 
să cheltuim band în plus. Cei 
care au dat lucru de slabă ca
litate aici au fost muncitori 
cu o slabă calificare.

Dacă în cazul acesta se pot 
lua măsuri — adică să se 
creeze cursuri de ridicare a 
calificării — există însă și o 
altă situație unde noi putem 
interveni mai puțin. Conform 
soluției dată în proiect, la 
unde blocuri betonul se fini
sează cu ajutorul placajului. 
Pe placaj există însă un strat 
de grăsime care rămâne Pe 
beton. Proiectantul spune că 
această grăsime trebuie înlă
turată după ce a fost scos 
placajul, cu ajutorul unor pe
rii. După părerea mea Și a 
altor constructori chiar după 
ce se execută această opera
ție de periere, tencuiala este 
de slabă calitate deoarece pe 
beton mai rămîne încă gră
sime și astfel între mortar și 
beton nu se face o aderență 
corespunzătoare. în felul a- 
oesta cînd tencuiala va fi gata 
ea va arăta normal insă 
peste cîțiva ani s-ar putea 
umfla sau desface. Firește, 
noi am găsit o soluție la fața 
locului pentru a întări ade
rența tencuielii de beton. 
Dar, la o soluție mai eficace, 
Ia faptul că apartamentele 
trebuie sa fie cît mai dura
bile îi rugăm și pe proiectanți 
să se gîndească din nou. 
Partidul cere de la noi toți, 
proiectanți și constructori, să 
dăm oamenilor muncii lo
cuințe nu numai frumoase, 
confortabile dar șj trainice.

IULIUS PLANTA,
?e/ de echipă la lotul 7 „Crî- 
vița Roșie" a șantierului În
treprinderii nr. 5 de con' 

strucție-B ucurești

Mihail Sadoveanu 
în vizită la Casa Scriitorilor

se tn- 
respecți 
o par- 
tot ies

porții de la cazanele 
de aburi de 50 tone 
care ieșeau rebut 25 
—30 la sută. Tre
buia oare să ne îm
păcăm cu un aseme
nea fenomen, să res
pectăm o tehnologie 
care nu mai cores' 
pundea ? Nicidecum 
Sarcina pe care parti
dul ne-o trasează în 
privința îmb un ătă- 
țirii calității produ
selor nu ne îngăduia 
o asemenea poziție. 
Iată de ce, pentru 
a executa piese de 
bună calitate, noi om 
studiat cauzele care 
duc la rebut, apoi 
am propus schimba
rea tehnologiei fi 
după aceasta n-a mai 
ieșit nici o piesă ra- 
but.

Asigurarea unei ca
lități din ce in ce 
mai înalte a produ
selor pe care le fa
bricăm cere din par
tea fiecăruia dintre 
noi o înaltă exigență 
față de ceea ce lu
crează și pentru a- 
ceasta nu ne scapă 
nici un prilej de a 
discuta împreună, în 
fiecare zi, calitatea 
lucrului. Așa de pil
dă, după dezbaterea 
formelor, toți mem
brii brigăzilor se a- 
dună in jurul piese
lor fi le cercetează 
sub aspectul calității, 
își fac cu alte cuvin-

te un autocontrol al 
muncii. în asemenea 
discuții aflăm întot
deauna cauzele rebu
turilor și evităm pe 
viitor repetarea 
chilor greșeli, 
înțelegem însă

ve- 
Noi 

„__că
pentru e răspunde cu 
cinste sarcinilor spo
rite pe oare le pune 
partidul în privința 
asigurării unei înalte 
calități a produselor, 
mai avem de muncit. 
Vom căuta de aceea 
să ne însușim mai 
temeinic cunoștințele 
care se predau la 
cursurile de ridicare 
a calificării, să inten
sificăm schimburile 
de experiență și să 
punem in 
membrilor
asemenea 
cum sînt 
care duc la apariția 
suflurilor și inclu
ziunilor, felul în 
care temperatura de 
turnare i nfl uențează 
asupra calității piese
lor și altele. Sîntem 
hotărî ți să lucrăm în 
așa fel incit din mîi' 
nile noastre să iasă 
numai piese de înal
tă

discuția 
brigăzii 

probleme 
cauzele

calitate.

MUȘAT 
GHEORGHE 

responsabilul brigâ- 
găzii de producție a 
tineretului de la tur

nătoria de fontă
a Uzinei 

„Mao Țze dun*

INFORMAȚII
Delegațiile sindicale din An. 

glia, Argentina, R.P.D. Co
reeană. Guineea, Indonezia, 
Iran <i Republica Populară 
Federativă Iugoslavia, care au 
participat la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Sindi
catelor din R. P. Romînă, au 
vizitat vineri Combinatul si
derurgic „Gheorghe Gheor
ghiu -Dej“ din Hunedoara.

După amiază, în sala clubu
lui muncitoresc a avut loc o 
întîlnire a delegațiilor sindica
le de peste hotare cu oameni 
ai muncii din Hunedoara, 
dună care formațiile artistice 
de amatori ale sindicatelor 
din localitate au prezentat un 
program artistic.

★
Tot vineri, delegația sindi- 

cslor din Republica Populară 
Chineză, care a participat la

lucrările Congresului Sindica
telor din R- P- Romînă, a vi
zitat Uzinele de tractoare 
,,Ernst Thălmacm" și gospo
dăria agricolă colectivă „Tu
dor Vladimirescu" din Hăr- 
man. Oaspeții s-au interesat 
de condițiile de muncă și de 
viață ale constructorilor de 
tractoare Și ale colectiviștilor 
din Hărman.

Seara, oaspeții chinezi au 
plecat spre Sinaia.

(Agerpres)

In ziua nașterii sale — 5 no
iembrie — maestrul Mihail 
Sadoveanu a făcut o vizită la 
Casa scriitorilor ce-i poartă 
numele, unde a fost organiza
tă o expoziție intitulată „Mi
hail Sadoveanu la 80 de ani".

La sosire, marele nostru 
scriitor a fost întâmpinat cu 
căldură de un grup de pio
nieri, de scriitori și critici li
terari. împreună cu aceștia 
maestrul a vizitat expoziția în 
care sint prezentate de la pri
mele sale cărți editate în 1904 
pină la cele mai recente, pre-

Pe ecranele Capitalei

cum ji traduceri ale operelor 
sale in peste 40 de limbi. In 
expoziție figurează de aseme
nea picturi ,i sculpturi repre- 
zentind pe marele nostru 
scriitor, ilustrații la cărțile 
sale realizate de unii dintre 
cei mai cunoscuți artiști 
plastici din țara noastră. O 
serie de fotografii îl înfăți
șează pe Mihail Sadoveanu la 
masa de scris, judnd șah sau 
la rânitoare, iar altele mai 
recente il reprezintă in fața 
marilor construcții ale Capita
lei : Casa Scinteii, sala Pala
tului R. P. Romine, cartierul 
de locuințe Floreasca.

După vizitarea expoziției 
maestrul Mihail Sadoveanu a 
participat la o intilnire eu un 
grup de scriitori.

o ntoeuene a studioului
.uosfilW

cin
LITERATURA ȘTIINȚIFICA

I. MORARIU — Botanica ge
nerală și sistematică. Ed. 
Agro-Silvică.

A. I. Oparin — Originea vie
ții pe pământ (ediția a 3-a 
complet revizuită). îngriji
rea științifică a ediției în 
limba română de Acad. 
Prof. Dr. Eugen Macovschi. 
în românește de Lucian Re. 
nert. Ed. Științifică.

xxx — Ocrotirea naturii. Bu
letinul comisiei pentru ocro
tirea monumentelor naturii. 
Ed. Acad. R.P.R.

A CRIST EA ȘI ALȚII - No. 
țiuni practice de obstetrică. 
Ed. Medicală.

DR. V. CO ROI — Călirea or. 
ganismului copilului. Co
lecția „Medicină pentru 
toți". Ed. Medicală.

A. 8. MAKARENKO — Opere 
pedagogice alese, vol. I. E- 
diția a IlI-a. Cu un studiu 
introductiv de prof, acade
mician E. Medînski. Ed. da 
Stat Didactică și Pedago
gică.

La cercul de aero-modele al Polotului pionierilor din lași. 
Foto : AGERPRES

Un ritm mai intens

lucrărilor agricole de toamnă
Lucrările agricole de toam

nă sint în cea mai mare par
te terminate. Oamenii muncii 
de pe ogoare au depus in 
toamna aceasta eforturi sus
ținute pentru a învinge greu
tățile provocate de condițiile 
climatice puțin prielnice des
fășurării lucrărilor agricole, 
pentru a stringe fără pier
deri recolta culturilor tîrzii 
și a executa insămințările pe 
suprafețele prevăzute.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii, gos
podăriile de stat din 13 re
giuni și gospodăriile colec
tive din 10 regiuni ale țării 
au realizat și depășit planul 
de însămînțare a griului și 
secarei. De asemenea, în ma
joritatea regiunilor recoltarea 
porumbului, cartofilor, sfeclei 
de zahăr și a strugurilor este 
terminată.

Au mai rămas de însămîn- 
țat unele suprafețe în întovă
rășirile agricole și gospodă
riile individuale din regiunile 
Cluj, Oradea, Bacău și Ploești.

în aceste zile forțele din 
agricultură sînt concentrate 
pentru executarea însămînță
rilor pe toate suprafețele pre
văzute, completarea golurilor

din semănături, terminarea 
treierișului, orezului și trifo- 
lieneior și pentru efectuarea 
arăturilor adinei pe terenu
rile destinate însămînțărilor 
de primăvară. Pină la începu
tul acestei luni au fost arato 
adînc mai mult de jumătate 
din suprafețele ce urmează să 
fie însămînțate în primăvara 
anului viitor și au fost în
corporate în sol cantități în
semnate de îngrășăminte.

în săptămina viitoare, exe
cutarea arăturilor adinei tre
buie mult 
asemenea, 
transportul, 
însilozarea
pentru evitarea pierderilor ce 
pot fi cauzate de eventuala 
înrăutățire a vremii.

în toate regiunile bazele de 
recepționare trebuie să și îm
bunătățească munca pentru a 
evita aglomerarea convoaielor 
de camioane și căruțe ale uni
tăților agricole socialiste și 
țăranilor cu gospodării indi. 
viduale care livrează produc
ția contractată și cea cuve
nită statului pentru plata in 
natură a muncilor Ș-M.T.

intensificată. De 
trebuie grăbite 
recepționarea și 

sfeclei de zahăr

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Tovarășului A. A. GROMÎKO 
Ministrul Afacerilor Externe 

al U.RJ5.8.

Moscova

celei de-a 43-a
Marii Revoluții

Octombrie vă

Cu prilejul 
aniversări a 
Socialiste din 
rog să primiți felicitările mele
cordiale și urări de noi succe
se în activitatea dv. rodnică, 
consacrată realizării politicii 
externe a Uniunii Sovietice.

Sînt ferm convins că re
lațiile de prietenie și colabo
rare statornicite între statele 
noastre se vor dezvolta conti
nuu spre binele ambelor noas
tre țări și al păcii în întreaga 
lume.

A. BUNACIU, 
Ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Popu

lare Romîne

Plecarea unor delegajii 
care au participat 

la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres 

al Sindicatelor
Sîmbătă au părăsit Capitala^ 

înapoindu-se în patrie, dele
gația sindicatelor din R. S. 
Cehoslovacă, condusă de Voi- 
tek Daubner, secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor 
din R. S. Cehoslovacă, 
Uhna, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Mongolă și Drachi Sta- 
mancovici, vicepreședinte al 
C.C. al Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia, care au parti
cipat la lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al Sindicatelor 
din R. P. Romînă.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de menbri ai Prezi
diului C.C.S., 
sindicatelor.

Luna prieteniei 
romino 'sovietice

Adunări festive
în întreaga țară în uzine, 

fabrici și instituții au conti
nuat să aibă loc sîmbătă a 
dunări consacrate celei de-a 
43-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

La adunarea metalurgiștilor 
de Ia Uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală a vorbit tov. Val
ter Ionescu, președintele co
mitetului sindicatului uzine
lor, despre „însemnătatea isto
rică a Marii Revoluții Socia* 
liste din Octombrie’4. Munci
torii, inginerii și tehnicienii 
acestei unități a industriei 
noastre constructoare de ma
șini au obținut în întrecerea 
desfășurată în cinstea zilei de 
7 Noiembrie noi realizări în 
producție. Ei au depășit cu 
5,4 la sută planul producției 
globale Pe primele nouă luni 
ale anului, au redus prețul de 
cost cu 1 la sută și au realizat 
economii suplimentare în va
loare de 222.000 lei.

în fața a peste 1000 profe
sori și studenți de la Institu
tul agronomic „Tudor Vladi. 
mirescw* din Craiova, tov. 
Petre Golea, secretar al co
mitetului regional Craiova al 
P.M.R., a făcut o expunere 
despre importanța zilei de 7 
Noiembrie.

Sute de muncitori și tehni
cieni au luat parte la aduna
rea care a avut loc la Fabri

ca de mobile „23 August44 din 
Tg. Mureș. Tov. Konya Fran, 
cisc, locțiitor al secretarului 
comitetului de partid al fabri
cii, a vorbit despre însemnă 
tatea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Vorbito
rul a arătat de asemenea că 
această întreprindere a reali
zat planul producției globale 
pe primele 10 luni ale anului 
în proporție de 111 la sută, 
dînd mobilă peste plan în va
loare de 8.276.000 lei. Totodată 
au fost obținute economii la 
prețul de cost în valoare de 
4 milioane lei.

Adunări consacrate celei 
de-a 43-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie au mai avut loc la 
Fabrica „Electromotor44 
Timișoara, Fabrica de 
jii din Cluj, Uzina „7 
iembrie" din Craiova, 
nele „Tehnometal" din 
mișoara, Urinele de
sulfuric și superfosfați de la 
Năvodari, Fabrica „Encsel 
Mauriciu“ din Tg. Mureș, A- 
tolierele C.F.R. ,Jlie Pintilie** 
și Fabrica de antibiotice din 
Iași, întreprinderea metalur
gică de utilaje și Fabrica „Ci
mentul păcii** din Medgidia, 
Fabrica de rulmenți din Bîr- 
lad, întreprinderea „Electro
ceramica44 din Turda și in alto 
numeroase întreprinderi.

din 
bu- 
No- 

Uzi- 
Ti. 

acid

Manifestări cultural-arfisfice
Sâmbătă, în sala de Țnarmu- 

ră a Casei Scînteii, a avut loc 
o „seară a prieteniei romîno- 
sovietice“. organizată de Con
siliul orășenesc A.R.L.U.S. Nu
meroși oameni ai muncii din 
Capitală s-au întîlnit în aceas
tă seară cu tineri absolvenți 
și candidați în științe care 
și-au făcut studiile în institu
tele de învățămînt superior din 
marea Țară a socialismului 
victorios.

★
Numeroși oameni de cultu

ră au participat, în sala Ca
sei universitarilor, la seara li- 
terar-muzicală închinată prie
teniei romîno-sovietice. Și-au 
dat concursul actori ai Teatru
lui Armatei șj soliști ai Filar
monicii de stat „George E- 
nescu“.

★
Casele de cultură din Bu

zău. Tîrgoviște. Cîmpina, au 
organizat simpozioane cu tema 
„Ce am văzut în Uniunea So
vietic ă“, la care au vorbit oa
meni ai muncii care au vizitat 
recent Uniunea Sovietică.

★
în aceste zile din ajunul celei 

de-a 43-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
tot mai mulți oameni ai muncii 
din Capitală și din țară vizitea
ză Muzeul V. I. Lenin — I. V. 
Stalin din București. Ei se opresc 
îndelung în fața documentelor, 
manuscriselor, a fotografiilor și 
cărților, a machetelor și tablou
rilor care înfățișează aspecte și 
evenimente semnificative din is
toria clasei muncitoare din Ru
sia, din lupta eroică a Partidului 
comunist ?i a întemeietorului sau 
Vladimir Ilici Lenin pentru pre
gătirea și înfăptuirea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie,

pentru construirea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor din 
lume. Vin aici silnic sute de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
cadre didactice, elevi și studenți. 
oameni de știință, militari, acti
viști de partid și ai organizațiilor 
obștești, dornici să cunoască cit 
mai mult din tezaurul experien
ței și practicii revoluționare a 
proletariatului rus. în ultimele 
zile Muzeul a fost vizitat de gru
puri de muncitori de la Atelie
rele C.F.R. Grivița Roșie, Uzi
nele „23 August” și ..Semănătoa
rea”, Fabrica de confecții 
,,Gheorghe Gheorghiu-Dej”, da 
studenți și cadre didactice de la 
Institutul de construcții, Conser
vatorul Ciprian Porumbescu. Fa
cultatea de biologie și din alte 
întreprinderi și instituții ale Ca
pitalei.

De curînd s-a primit din par
tea Muzeului „Lenin” din Mos
cova o copie a măsuței de șah 
cu sertar secret pe caTe o folo
sea Lenin în ilegalitate.

(Agerpres)

de activiști M

(Agerpres)

Cumpărați cu încredere

vitrinele librăriilor

VICTOR EFTIMIU — Poveș
tile lui Moș Cocoș Cocoloș 
Ilustrații de Ileana Ceaușu. 
Ed. tineretului.

ARTA, SPORT

N. BARSAMOV — Aiva- 
zovski. Trad, de S. Alter»- 
cu. Colecția „Arta pentru 
toți**. E-S.PJu.A. — Cartea 
Rusă.

VASILE FLOREA — Perov 
(1833-1882) Ed. Meridiane.

xxx — Le sport dans la Ră- 
publique Populaire Rouma. 
ine. (Album) Ed. Meridiane.

Mulți oni eolectroștii din comuna Munteni, raionul Tecuci, ou cultivat deolurile de pe lingă 
gospodăria lor colectivă cu oereole. Producția era slabă, iar venitul de-obic se ridica Ia 
5-500 lei ia hectar. Cultivate eu viță de vie și pomi fructiferi, aceleași dealuri vor aduce un 
venit de 8-10.000 lei io hector. Munca insuflețită o tinerilor di n brigada utemiste de munco 
patriotică din gospodărie la ter a sorea dealurilor arata că ei au ințeies limpede de unde vine 

a?t,9ul' Foto: N. SIMIONESCU

G. A. FORTUNATOV ȘI A. V. 
PETROVSKI — Psihologia. 
Traducere din limba rusă de 
Prof. univ. V. Pavelcu. Ed. 

de Stat Didactică și Peda
gogică

LITERATURA ECONOMICA, 
FINANCIARA, JURIDICA ȘI 

ADMINISTRATIVA

EUGEN A. BARASCH, ION 
NESTOR, SAVELLY ZIL. 
BERSTEIN — Ocrotirea pă
rintească (Drepturile în
datoririle părinților față de 
copiii minori). Prefață de 
Prof. Dr. Tr. Ionașcu. Ed. 
Științifică.

LUCRĂRI DE INFORMARE 
GENERALA ȘI DOCUMEN
TARE ȘTIINȚIFICA SAU 

TEHNICA

AUREL AVRAMESCU ȘI 
VIRGIL CINDEA - Indro. 
ducerea în documentarea 
științifică. Prefață de Acad. 
Horia Hulubei. Ed. Acad. 
R.P.R.

LITERATURA TEHNICA

GR. DAVIDOVICI, IG. DANI
LOV — Cartas instalatoru

V. G. KOROLENKO — Fără 
grai. Ediția a IlI-a. Trad, 
revăzută de Mircea Pave- 
lescu și Isabella Dumbravă. 
Colecția „Biblioteca pentru 
toți** Nr. 36. E-S.P-L-A. - 
Cartea Rusă.

B ȘT. DEI.AVRANCEA —
Apus de soare și Hagi Tu- 
dose. Prefață de T. Avra- 
mescu. Colecția „Biblioteca 
școlarului“ Nr. 22. Ed. tine
retului.

Campionatul mondial 
de volei

în primul său meci, contând 
pentru turneul final al cam
pionatului mondial de volei, 
echipa R. P. Romine a întîlnit 
în orașul Niteroy (Statul Rio) 
selecționata Japoniei pe care a 
învins-o cu scorul de 3—0 
(15-7, 15-9, 15-13) la capătul 
unui joc dinamic și spectacu
los care a entuziasmat publi
cul.

Echipa R. P. Romîne a fo
losit următoarea formație 3 
Păunoiu, Nicolau, Cherebețiuj 
Roman, Rusescu, Fieraru.

Alte rezultate : masculin 3 
R. S. Cehoslovacă — R. P. Po
lonă 3-1 (13-15, 15-10, 15—10; 
15—13); Brazilia — Franța 3—0 
(15-10, 15-6, 15-9); R. P. Un
gară — Venezuela 3—0 (15—7; 
15—4, 15—8); feminin : U.R.S S, 
- S.UA. 3-0 (16-14, 15-5; 
15-5.

.Ștafeta prieteniei 
romîno-sovietice*

Sîmbătă după-amiază au sosit 
la lași purtătorii „Ștafetei prie
teniei romîno-sovietice" din re
giunile Suceava și Iași și cei ai 
ștafetei centrale reprezentând ce’1 
lelalte regiuni ale țării.

Cu prilejul mitingului care a 
avut loc în Piața Unirii au fost 
citite mesajele sportivilor din 
regiunile Suceava și Iași adresa
te sportivilor sovietici. După a- 
ceasta, mesajele ștafetelor re
giunilor Suceava și Iași au fost 
predate ștafetei centrale. în 
cursul dimineții de astăzi, dumi
nică 6 noiembrie, delegația spor
tivilor romîni va preda la Un
gheni sportivilor sovietici mesa
jul tineretului din patria noastră.

Transmisie sportivă 
la radio

Repriza a doua a meciului de 
fotbal : C.C.A.—Minerul, din 
cadrul campionatului categoriei 
A, care se va desfășura astăzi pe 
stadionul „23 August" va fi 
transmisă la radio începînd de 
la ora 15,40. Transmisia se va 
face pe programul 1.

(Agerpres)

lui de încălziri centrale. Ed. 
Tehnică.

BABA TRAIAN, DUMITRU 
MAGDALENA — Exploa
tarea instalaților de muls 
mecanic. Ed. Agro-Siivicâ.

LUCRAM DE 
POPULARIZARE A ȘTIINȚEI

ȘI CULTURII

CONF. UNIV. DR. N. ZAHA. 
MA — Moartea și credința 
in suflet, soartă și nemuri
re. Ed. Societății pentru 
răspîndirea științei și cultu
rii nr. 357.

BELETRISTICA

BORIS LAVRENIOV — Al 
41-lea (povestiri) Trad, de 
Al. Ștefănescu Medeleni și 
E .Silaghi. E.S.P.L.A. — 
Cartea Rusă.

CESARE PAVESE - Tovară. 
șui. In românește de Etta 
Boeriu. Cuvânt înainte de 
Eugen Schileru. Colecția 
„Meridiane". E.S.P.L.A.

PIERRE DAIX — Ultima for
tăreață. In românește de 
Iulia Soare. Ed. Politică.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința 

posesorilor de motoci
clete ungare „PANNO 
NIA “, „DANUVIA» și mo 
torete „BERVA« că repa
rațiile în termenul de ga
ranție precum și consultă
rile tehnice se fac în ate
lierul de reparații din 
București, str. Sergentul 
Nuțu Ion nr. 8, telefon 
14.43.49.

...................... 4
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în vederea participării la manifestările

prilejuite de cea de-a 43-a aniversare
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

*•
I

Ședință 
a unei comisii 

a C.A.E.R.

La a 80-a aniversare 
a lui Mihail Sadoveanu

La Moscova au sosit delegațiile 
de partid și guvernamentale 

ale R.S. Cehoslovace, R. P. Ungare, 
R. P. Polone, R. P. Chineze 

și R.P. Bulgaria
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 5 noiem
brie a sosit la Moscova dele
gația de partid și guverna
mentală a R. S. Cehoslovace, 
condusă de Antonin Novotny, 
președintele Republicii, prim- 
secretar al C C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. La 
invitația C.C. al P.C.U.S. și a 
guvernului sovietic, delegația 
va participa la manifestările 
cu prilejul celei de-a 43-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

în gara Leningrad, membrii 
delegației au fost întâmpinați 
de Leonid Brejnev, Dmitri 
Poleanski și alte personalități.

★

Kosighin și de 
oficiale.

alte persoane

★
5 (Agerpres). —

Lucrările Comitetului Politic 
al 0. N. U.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La invitația 
C.C. al P.C.U.S. și a guvernu
lui sovietic la 5 noiembrie a 
sosit la Moscova delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Ungare, 
condusă de Janos Kadar prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
care va participa la manifes
tările cu prilejul celei dea 
43-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

în gara Kiev delegația un
gară a fost întâmpinată de 
Averki Aristov, Nuritdin Mu- 
hitdinov și de alte personali
tăți.

★

MOSCOVA 5 (Agerpres). -» 
TASS transmite : La 5 noiembrie 
a sosit la Moscova delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Polone, in frunte cu Wladyslaw 
Gomulka, invitată de C.C. al 
P.C.U.S. șl de guvernul sovietic 
pentru a participa la sărbători
rea celei de-a 43 a aniversări a 
Revoluției din Octombrie.

Pe aerodromul 
brii delegației 
pinați de Frol

MOSCOVA ... .
TASS transmite : Kâspunzînd 
invitației C.C. al P.C U.S. și 
guvernului sovietic in după- 
amiaza zilei de 5 noiembrie ia 
Moscova a sosit pe bordul u* 
nui avion „TU 104- pentru a 
participa la sărbătorirea celei 
de-a 43 a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Chi
neze în frunte cu Liu Șao ți, 
președintele R. P. Chineze și 
vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez.

Fe aeroportul Vnukovo, de
legația a fost întâmpinată de 
Leonid Brejnev, Nikita Hruș- 
ciov, Mihail Suslov. Andrei 
Gromiko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S , și de alte 
persoane oficiale.

Leonid Brejnev și Liu Șoa-ți 
au rostit pe aeroport cuvin- 
tări de salut.

★
MOSCOVA 5 (Agerpres). - 

TASS transmite : La invitația 
C.C. al P.C.U.S. și a guvernu
lui sovietic, la 5 noiembrie a 
sosit la Moscova pentru a par
ticipa la sărbătorirea celei de 
a 43-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie, delegația de partid și 
guvernamentală a R P. Bul
garia în frunte cu Todor Jiv- 
kov, prim secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar.

La gara Kiev delegația 
partid și guvernamentală

Vnukovo mem- 
au fost intim- 
Kozlov, Aleksei

de 
a 

fost întâmpinată de Anastas 
Mikoian, membru al prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Dmitri 
Poleanski, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.F.S R. și de alte per
soane.

Revoluția din Octombrie 
a deschis popoarelor porțile 

libertății și independenței
BAGDAD 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarele ira
kiene continuă să publice ma
teriale consacrate apropiatei 
sărbătoriri a celei de-a 43.a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. La 5 
noiembrie ziarul „Al Hadara- 
publică în prima pagină un 
articol prin care salută <• fe
licită poporul sovietic și pe 
oamenii muncii din întreaga 
lume cu prilejul aceste: cate 
remarcabile din istoria ome. 
nirii. „Pe tot globul pămin- 
tesc, scrie ziarul, oamer.i; de 
bună-credință încearcă un 
sentiment de bucurie lumi
noasă în această zi memcra- 
bilă care a deschis popoarelor 
porțile libertății și indepen-

sincere

împotriva creării în Scoția 
a unor 

de
americane 

submarine
— înLONDRA 5 (Agerpres). 

Anglia se lărgește mișcarea 
de protest împotriva creării 
unei baze de submarine ame
ricane înzestrate cu rachete 
„Polaris” în Scoția.

Sediile Consiliului general 
al Congresului sindicatelor 
britanice din Scoția și al 
Partidului laburist din Scoția 
sînt pur și simplu invadate de 
rezoluții de protest. Organiza
țiile sindicale locale, care re
prezintă peste 250.000 de 
membri sindicali, au cerut si 
se organizeze o largă campa
nie de protest împotriva ho- 
tărîrii guvernului Macmillan 
de a pune la dispoziție 
pentru submarinele 
cane.

Această bază pentru 
te „Polaris” supune poporul 
englez primejdiei distrugerii 
nucleare, a declarat Roberts, 
membru al Comitetului execu
tiv al Sindicatului național al 
muncitorilor 
automobile.

a aceste: noi baze militare 1- 
mer.cane. Comitetul de lupt* 
pentru pace al Asociației prie
tenilor (Quaker Lor) subliniază 
într-o declarație dată publici
tății la 4 noiembrie că fiecare 
nou tip de armă nu numai că 
mărește neliniștea poporului, 
ci totodată face ca ziua sem
nării unui tratat internațional 
eu privire la dezarmare să se 
îndepărteze tot mai mult și 
înveninează atmosfera in care 
trebuie să se ducă tratative 

vederea unor acorduri care 
înlăture cauzele Încordării

in 
să

o bază 
ameri-

rache-

din industria de

★
5 (Agerpres). -LONDRA . „ .

12 membri ai Partidului labu
rist din circumscripția electo
rală a liderului Partidului la
burist Gaitskell (South Leeds) 
au adresat laburistului Emerys 
Hughes, membru al parlamen
tului, o scrisoare în care de
clară că sprijină atitudinea 
Ijaî împotriva creării în Scoția 
a unei baze pentru submari
nele americane înzestrate cu 
rachete nucleare „Polaris".
r „Considerăm, se spune în 

scrisoare, că obiecțiunile împo
triva creării acestei baze co
respund politicii proclamate 
la recenta conferință a Parti
dului laburist și vă asigurăm 
•— pe dv. și pe ceilalți mem
bri laburiști ai parlamentului, 
care sînt de aceeași părere cu 
dv., asigurăm Consiliul sin
dical din Glasgow și pe toți 
cei care doresc să se alăture 
acestei lupte — de sprijinul 
nostru sincer".

Protestând împotriva creării

NEW YORK 5 (Agerpres).- 
TASS transmite : La ședința 
din dimineața zilei de 4 no
iembrie a Comitetului Politic 
al Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat discutarea 
problemelor în legătură cu 
dezarmarea.

Căutând să prezinte intr-o 
lumină favorabilă poziția pu
terilor occidentale, delegatul 
Danemarcei, Christiansen, a 
căutat să demonstreze că con-

asupra înarmărilor, 
de delegațiile S.U.A. și 

nu s ar deosebi de 
dezarmării

trolul 
propus 
Angliei 
controlul asupra 
propus de Uniunea Sovietică.
Christiansen a recunoscut că 
dezarmarea nu poate fi reali
zată fără participarea Repu
blicii Populare Chineze.

Delegatul Arabiei Saudite, 
Sukeiry, care a luat apoi cu
vîntul, a amintit că reprezen
tantul Angliei a vorbit despre

inevitabilitatea războiului nu
clear. în acest caz este logic, 
a spus el, să se pună întreba
rea : Ce sens mai are adopta
rea unei sau altei rezoluții ? 
Sukeiry a subliniat că trebuie 
oprită cursa înarmărilor și 
trebuie să se treacă la dezar
mare.

După cuvîntarea delegatului 
Venezuelei, Comitetul a anun
țat că 
pînă la

își suspendă lucrările 
7 noiembrie.

Lucrările
NEW YORK 5 (Agerpres).- 

TASS transmite: La actuala 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. un loc de seamă îl 
ocupă activitatea Comitetului 
de tutelă. în prezent în acest 
comitet se discută raportul 
Comitetului special al O.N.U. 
pentru informarea asupra te
ritoriilor r.eautonome. Comite
tul, creat în baza unei hotăriri 
a celei de-a 14-a sesiuni a 
Adunării Generale, a avut o- 
bligatâa să stabilească dacă 
posesiunile de peste mări ale 
Spaniei și Portugaliei trebuie 
să fie considerate provincii 
ale acestor țări sau teritorii 
neautonome. El ar fi trebuit, 
de asemenea, sâ stabilească 
dacă Spania și Portugalia tre
buie să fie considerate auto
rități administrative avtnd 
obligația să prezinte la O.N.U. 
informații despre situația co
loniilor lor.

Comitetul nu a îndeplinit 
însă în mod intenționat aceas
tă sarcină și întregul său ra
port s-a redus la reflecții 
academice despre „principiile 
du Dă care trebuie să se 
călăuzească membrii Organi
zați ei Națiunilor Unite în re
zolvarea problemei dacă au 
obligația să prezinte informa
țiile** prevăzute de Cartă.

Raportul a fost criticat ve
hement de unele delegații, 
îndeosebi de delegația Uniunii

Comitetului
Sovietice. Luînd cuvîntul în Co
mitet, reprezentantul U.R.S.S., 
M. I. Suceava, a declarat că 
pentru delegația Uniunii So
vietice ca și pentru alte mul
te delegații a fost întotdeauna 
clar, fără a fi nevoie de cer
cetări juridice speciale, că 
Angola, Mozambicul, așa-zisa 
Guinee portugheza. insula 
Capul Verde, insulele San 
Thome și Principe și altele 
sînt colonii ale Portugaliei, 
iar Ifni. asa-nurnita Sahara 
spaniolă, Rio-Muni. insulele 
Canare și altele sînt colonii 
spaniole. Or.ce elev care a 
trecut de 10 ani știe prea bine 
că aces-.ea sînt intr-adevăr co
lonii. Lată insă că reprezen
tanții adulți ai puterilor colo
niale încearcă să creeze im
presia că acestea nu sînt co
lonii. d provincii de peste 
mări ale Spanie: si Portugaliei 
care fac parte din metropolă. 
Se înțelege că această idhMfi- 
care grosolană nu va înșela 
pe nimeni.

în prezent a continuat 
Kuceava. cind lupta de elibe
rare națională a popoarelor 
din țările coloniale și depen
dente a intrat in stadiul final, 
problema lichidării imediate 
și totale a sistemului colonial 
a fost pusă la ordinea zilei de 
viața însăsi. Pes*e dteva die, 
la ședințele plenare ale Adu
nării Generale, va începe

Vizitele delegației economice 
a R. P. Romîne în Japonia

TOKIO 5 (Agerpres) - în
tre 1 și 3 noiembrie conducă
torul delegație eecncmice a 
a P Boctin- M±a. Petri, 
adjunet al mri istr-lri Corner.

sistat P
Rortâae

Ia z

itrul R P

parte p®: repre

ca
iet

Manifestare a prieteniei 
sovieto-romîne

-- •—
Succesul pianistului 
Valentin Gheorghiu 

la Sofia
SOFIA 5 (Agerpres). — In 

seara z£ef de 4 noiembrie a-C. 
a avut .<x îa sala de concerte 
«Bulgara- din Sofia, concer
tul Orchestre. Simfonice de 
stat a Radxxiifiiziunii bulga
re, la care S a dat concursul 
pianistul Valentin Gheor
ghiu. artist emerit 11 R. P. 
Remine

Artistul rornîr a interpretat 
concertul pentru pian In la 
minor d« Schumann.

Publicul i-a făcut o primire 
caldă, aplaudînd Îndelungat 
și bisînd de mai multe ori.

Rusolco de peste ocean și John Bull
Desen de V. FOMICEV din ,JZVESTIA‘

Serată artistică 
la Paris închinată 

R. P. Romine
PARIS 5. — Corespondentul 

Agerpres transmite: In soia „Tea
trului de Artă- dm Par.t a avut 
loc o serată artistici.

Poetul romin Eugen Jebelea- 
hb, eâm< poem ^Surisul Hi- 
roșimei» a apărut recent in lim
ba franceză a conferențiat despre 
^Lirismul in poezia rominească 
contemporană".

Scriitorul francez Hubert Juin, 
traducătorul a numeroase opere 
ale poeților romîni, l-a prezen
tat pe Eugen Jebdeanu. In con
tinuare el a vorbit despre ope
rele altor poeți romîni și a citit 
fragmente din poeziile lui M. E- 
minescu, T Arghezi. G. Baco- 
ria. M. Beniuc, M. Breslașu, N. 
Labiș. Cicerone Theodorescu, și 
alții.

La serată au participat nu
meroase personalități ale vieții 
culturale și artistice din Capi
tala Franței, Erau de asemenea 
prezenți Gogu Rădulescu, mi
nistrul Comerțului, care în pre
zent se află la Paris, Constantin 
Nicuți. ministrul R. P, Romine 
la Paris, Mihai Beniuc

-- •--
Cererea Congresului 

național al studenților 
din Peru

LIMA 5 (Agerpres). - După 
cum anunță agențiile de presă, 
Congresul național al studenți
lor din Peru care și-a încheiat 
lucrările de curînd, a cerut gu
vernului peruvian să naționali
zeze toate resursele petrolifere 
din țară exploatate de 
luri străine.

Potrivit statisticilor 
circa 80 la sută din 
petroliferă din Peru se 
controlul societății 
„U. S. International Oil Com
pany**,

monopo-

oficiale, 
industria 
afla sub 

americane

de tutelă
examinarea declarației cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale. prezentată de N. S. 
Hrușciov.

Delegatul U.R.S.S. și-a expri
mat regretul că Organizației 
Națiunilor Unite i-au trebuit 
cîțiva ani pentru a stabili în
suși faptul existenței colonii
lor spaniole și portugheze. El 
a arătat că este necesar să se 
rezolve imediat problema fun
damentală — lichidarea între
gului sistem al colonialismu
lui. desființarea regimurilor 
coloniale de pe toate terito
riile neautonome, sub tutelă 
si de pe alte teritorii depen
dente. inclusiv din coloniile 
spaniole și portugheze.

Delegatul U.R.S.S. a chemat 
Comitetul să adopte imediat o 
hotărîre în care să se constate 
că toate coloniile portugheze 
si spaniole sînt teritorii 
r.eautonome. că în virtutea a- 
cesrui fapt Portugalia și Spa- 
- a sînt răspunzătoare de în
deplinirea obligațiilor ce le-au 
fost trasate de Carta O.N.U. 
ri că asupra acestor teritorii 
se extind orice hotăriri ale 
Adunării Generale.

Pentru eliberarea 
hi Manolis Glezos

VARȘOVIA 5 (Agerpres). - 
După cum anunță agenția 
PAP, Ia Varșovia a avut loc o 
ședință a Comisiei permanente 
a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc de colaborare 
economică și tehnico-științifi- 
că în domeniul industriei car
bonifere la care au participat 
reprezentanții Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, Po
loniei, Rominiei, Ungariei și 
UR.S.S.

Comisia a examinat proble
ma coordonării planurilor de 
dezvoltare a industriei cărbu
nelui din țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc pînă în anul 
1980. S-a acordat o deosebită 
atenție lărgirii continue a co
laborării tehnico-științifice în 
acest domeniu.

Asasinii 
lui Felix Moumie 

trebuie să fie 
descoperiți 
și pedepsiți

MOSCOVA 5 (Agerpres). - 
TASS transmite: Comitetul 
sovietic de solidaritate cu ță
rile Asiei și Africii a trimis 
condoleanțe C.C. al partidului 
„Uniunea populației din Ca
merun** în legătură cu asasi
narea lui Felix Moumie, pre
ședintele acestui partid.

în telegrama adresată de 
Comitetul sovietic de solidari
tate cu țările Asiei și Africii
Secretariatului permanent al 

al 
se

Consiliului de 
țărilor Asiei 
spune: „Oamenii sovietici
sînt indignați de această fără
delege a colonialiștilor și în
fierează pe organizatorii asa
sinatului. în numele întregului 
popor sovietic cerem autori
tăților Elveției, pe al cărei 
teritoriu s-a săvîrșit crima, să 
ancheteze în modul cel mai 
minuțios acest caz și să pe
depsească aspru atît pe * cei 
care au organizat cît și pe cei 
care au săvîrșit atentatul îm
potriva lui Moumie**. în de
clarație se subliniază că, indi
ferent de procedeele perfide 
la care recurge colonialismul, 
nimic nu-1 va putea salva de 
la pieire.

solidaritate 
și Africii,

★

CONAKRI 5 (Agerpres). - 
Organizația „Tineretul demo
crat din Camerun** arată în
tr-o declarație dată publicită
ții la 4 noiembrie la Conakry, 
că moartea tragică a lui Felix 
Moumie. președintele partidu
lui «Uniunea populației 
Camerun*, este 
rialiștilor care 
sească poporul 
de conducătorii

„Tineretul democrat din 
Camerun" jură că va continua 
lupta pentru distrugerea în 
Camerun și în general în Afri
ca a imperialismului și neoco- 
Jonialismului. pentru triumful 
păcii și fericirea omenirii, 
pentru triumful idealurilor în 
numele cărora și-a dat viața 
Felix Moumie.

Congo
NEW YORK 5 (Agerpres).— 

Adunarea Ger.erală a O_N U. 
a primit din partea lui R. Da- 
yal, reprezentantul personal 
al secretarului general al 
O.N.U, Hammarskjoeld, în 
Congo al doilea raport cu pri
vire la situația din Republica 
Congo pentru perioada 21 sep
tembrie — sfirșiml lunii oc
tombrie 19®0.

In raport se r-bLniază că 
în această perioadă fenomenul 
cel mai îngrijorător a fost în 
Congo subminarea într-o mă
sură tot mai mare a legalității 
și ordinii, precum și înrăută
țirea continuă a situației fi
nanciare și economice". După 
părerea lui Dayal, în perioada 
care a trecut nu s-a reuși: să 
se ajungă la nici un fel de 
succese în domeniul reglemen
tării politice în Congo, iar re
zoluția din 20 septembrie a 
Adunării Generale a O.N.U. 
„a rămas nrindeplinită într-o 
măsură considerabilă".

Din raport rezultă că unul 
din motivele principale ale 
agravării continue a crizei 
congoleze constă în sabotarea 
de către guvernul belgian a 
rezoluției Adunării Generale 
și a rezoluțiilor precedente ale 
Consiliului de Securitate cu 
privire la Congo.

într-adevăr. punctul al șase
lea al rezoluției din 20 sep
tembrie cheamă „toate statele 
să se abțină de a livra direct 
și indirect Congoului arme sau 
alte materiale militare, perso
nal militar sau alt ajutor mi
litar**. Cu toate acestea, se 
arată în raport, „unii cetățeni 
belgieni înarmează în 
activ forțele congoleze 
ratiste, iar în unele 
ofițeri belgieni dirijează 
conduc asemenea forțe".

în prezent, în Katanga „se 
resimte pretutindeni** influen
ța belgiană. Jandarmeria ka- 
tangheză. aflată sub comanda 
ofițerilor belgieni, efectuează 
expediții sîngeroase împotriva 
tribului Baluba. Belgia exer
cită de fapt în această pro
vincie congoleză controlul 
supra tuturor posturilor im
portante din administrația ci
vilă și jandarmerie.

Aceeași situație se constată

mod 
sepa- 

cazuri 
Și

a-

din
opera impe- 
caută să lip- 
din Camerun 
săi.

democrat

știri
și in așa numitul „stat auto, 
nota minier Kasai", unde pre
gătirea militari a detașamen
telor înarmate ale separatis
tului Kalonji se face sub con
ducerea colonelului belgian 
Crevecoeur. La 28 octombrie, 
detașamentele lui Kalonji, co
mandate de ofițeri belgieni, 
a j incendiat satul Malunda și 
au exterminat pe locuitorii 
lui.

In 
trece 
care. 
;ează 
lonialiștilor belgieni din Con
go-

Respinglnd pretențiile „Con. 
siliului comisarilor generali" 
de a fi recunoscut pe plan in
ternațional ca guvern legal a] 
Congoului, raportul vorbește 
In același timp de „necesita
tea menținerii relațiilor de 
lucru" cu această organizație 
de marionete.

același timp, raportul 
sub tăcere rolul S.U.A. 
după cum se știe, diri- 
din culise acțiunile co-

Republica Malgașă
PARIS 5 (Agerpres). — Zia

rul „L'Humanite" a publicat o 
știre despre situația din Repu
blica Malgașă (insula Madagas
car). in care subliniază că in a- 
cest stat se operează arestări 
masive în rindul patnoților mal- 
gași. Referindu-se la o știre pu- 
bricată de presa locală „L’Hu- 
manile" scrie că in Madagascar 
au fost arestate și întemnițate ci- 
teva sute de persoane. dintre 
care o parte au fost trimise in 
închisoarea de la Nossi-Lava. 
Numai în districtul Sambava au 
fost arestați 180 de patrioți.

După cum scrie ziarul. Comi
tetul de solidaritate din Mada
gascar a dat publicității o decla
rație specială in care subliniază 
că, judecind după evenimentele 
din districtul Sambava. se pare 
că acolo „a fost declarată starea 
de asediu și tribunalele militare 
au intentat procese în condiții 
care îi privează pe acuzați da 
orice posibilitate de a se apăra". 
Ziarele care au publicat această 
declarație au fost confiscate.

Ziarul scrie în continuare că, 
printr-un decret dat publicității 
la 22 octombrie, se dizolvă mu
nicipalitatea orașului Tananarive 
— eapitala Republicii Malgașe —
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MOSCOVA 5. - Corespon
dentul Agerpres transmite î 
Ziarul „Pravda“ din 5 noiem
brie publică un articol consa
crat celei de-a 80-a aniversări 
a nașterii lui Mihail Sadovea
nu. Articolul intitulat „Viață 
fără bătrînețe“ și însoțit de 
fotografia sărbătoritului este 
scris de Boris Polevoi.

„Creația lui Sadoveanu — 
scrie ziarul — este uriașă, bo
gată, multilaterală. în țara 
noastră el a devenit de mult 
unul dintre cei mai iubiți și 
mai citiți scriitori străini... El 
a introdus în literatură deta
șamente întregi de eroi, un a- 
devărat caleidoscop de sufle
te omenești".

In încheiere ziarul arată că 
Sadoveanu este unul dintre 
cei mai mari scriitori ai con
temporaneității.

Un amplu articol redacțio
nal despre Sadoveanu publică 
„Literaturnaia Gazeta". Arti
colul este intitulat: „Flacăra 
unui mare talent".

★

SOFIA 5 (Agerpres). — Cu 
ocazia împlinirii a 80 de ani 
de la nașterea lui Mihail Sado
veanu ziarele centrale bulgare 
„Zemed^lsco Zname" și „Na- 
rodna Armia" publică articole 
însoțite de fotografii despre 
viața și creația scriitorului ro- 
mîn.

Săptămînalul „Literaturen 
Front", organ al Uniunii Scriito
rilor din R. P, Bulgaria publică

telegrama de felicitare adresată 
lui Mihail Sadoveanu de prezi
diul Uniunii scriitorilor bulgari, 
un articol despre viața și opera 
lui M. Sadoveanu semnat de 
Slavcio Vasev, redactor șef al 
aceluiași ziar.

*
BUDAPESTA 5 (coresponden

tul Agerpres transmite) : In 
după-amiaza zilei de 4 noiem
brie, Institutul ungar pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
și Uniunea Scriitorilor Unguri 
au organizat la sediul Uniunii 
scriitorilor o ședință festivă con
sacrată celei de-a 80 a aniver
sări a lui Mihail Sadoveanu.

Bela Kopeczi, directorul ge
neral al editurilor din R. P. 
Ungară, a vorbit despre viața 
și opera marelui scriitor romin.

El a arătat că diferite opere 
ale lui Mihail Sadoveanu ca : 
„Baltagul**, „Mltrea Cocor**, 
„Venea o moară pe Șiret" și 
altele au fost editate în R. P. 
Ungară intr-un tiraj care depă
șește 250.000 de exemplare.

Cunoscuți artiști din Buda4 
pesta au prezentat apoi un pro
gram artistic care a cuprins 
poezii dedicate sărbătoritului și 
cintece populare romînești.

La festivitate au participat 
Laszlo Gyaros, președintele ln«« 
stitutului ungar pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Jozsef 
Darvas șl Imre Dobozi, președin-* 
tele și respectiv secretarul gene
ral al Uniunii Scriitorilor Unguri, 
și numeroși scriitori din R. P. 
Ungară. a

Trupele vest-germane 
n-au ce căuta în Franța

PARIS 5 (Agerpres). — în 
Franța se intensifică protestele 
împotriva dislocării de trupe 
vest-germane pe teritoriul țării.

Curînd după hotărîrea consi
liului municipal al orașului Au- 
boue, municipalitatea comunei 
Neuvion-sur-Meuse (Ardennes) 
a hotărît să interzică trupelor 
noului Wehrmacht accesul în a- 
ceattă comună.

Municipalitatea orașului Riche
mont (Moselle) a hotărît să

aplice pe drapelele de stat, care 
sînt arborate în permanență 
deasupra intrărilor la instituțiile 
oficiale, o bandă neagră de doliu 
și să nu o scoată pînă cind tru
pele vest-germane nu vor părăsi 
teritoriul Franței.

în cursul unei ședințe, consi
liul municipal din orașul Guise 
(Aisne) a adoptat o rezoluție 
de protest împotriva dislocării 
trupelor Bundeswehrului în 
Franța.

Franfa exercită presiuni economice 
asupra Guineei

PARIS 5 (Agerpres). - Săp
tămânalul „France Observa- 
teur“ relatează despre înceta
rea exportului in Guineea, 
ceea ce reprezintă Încă o în
cercare a guvernului francez 
de a dezorganiza viața econo
mică a Guineei.

„Această măsură, scrie săp-

tămînalul, a fost adoptată 
după o serie întreagă de ho- 
tărîri discriminatorii care, 
pînă la urmă, au dus la retra
gerea Guineei din zona fran
cului Si la înrăutățirea rela
țiilor comerciale dintre cele 
două țări".

0 cuvîntare a lui de Gaulle
PARIS 5 (Agerpres). — TASS 

transmite : în seara zilei de 4 
noiembrie președintele Franței, 
de Gaulle, a luat cuvîntul la pos
turile de radio și televiziune, a- 
cordînd principala atenție pro
blemei algeriene.

Vorbind despre prăbușirea sis
temului colonialist, de Gaulle a

din :
și se anunță instaurarea unui 
„regim special" în acest oraș.

Aceste masuri au scopul de a 
înlătura de la conducerea orașu
lui partidul progresist „Congre
sul independenței Republicii Mal- 
gașe" care, după cum se Știe, 
dispune de majoritate in Consi
liul municipal al orașului Tana
narive.

Acest atentat la cele mai ele
mentare libertăți democratice, 
subliniază „L'Humanite", este în 
contradicție cu interesele popu
lației Republicii Malgașe, care 
luptă pentru independența depli
nă a țării sale.

Oman
CAIRO 5 (Agerpres). — Bu

letinul de presă editat de Repre
zentanța Imamului Omanului la 
Cairo scrie că in luna octombrie 
patrioții din Oman au continuat 
acțiunile militare împotriva co
lonialiștilor englezi.

Patrioții din Oman au anga
jat în această perioadă o serie de 
lupte cu forțele militare engleze, 
în aceste lupte ei au distrus 
două vehicole blindate, au ocu
pat o poziție militară strategică 
în regiunea Izki și au ucis mai 
mulți militari englezi.

NEW YORK. - Potrivit ști
rilor apărute în presă, scan
dalul provocat de tranzacțiile 
dintre fratele vicepreședinte
lui Nixon și o întreprindere 
controlată de financiarul Ho
ward Hughes va deveni pro
babil obiectul unei anchete în 
cadrul Congresului S.U.A.

HAVANA. — După cum a- 
nunță corespondentul din Sao 
Paolo al agenției Prensa La
tina, 255.000 de muncitori me- 
talurgiști din Sao Paolo — cel 
mai mare centru industrial al 
Braziliei — au declarat grevă 
cerînd satisfacerea unor reven
dicări cu caracter social.

STAS 3452 52.

înfățișat situația ca și cum Fran- 
ța ar fi hotărît de bunăvoie «a 
acorde independență fostelor sale 
colonii, nicidecum sub presiunea 
mișcării de eliberare națională. 
Trecind însă la problema alge
riană. de Gaulle a recunoscut da 
fapt că Finanța în timpul domi
nației sale în Algeria nu a făcut 
la timp ceea ce „trebuia să facă’ 
și că a sosit momentul cînd „pre* 
siunea clocotului a făcut capacul 
să zboare înlături".

De Gaulle a lăudat „remarca
bilele eforturi" ale armatei și 
administrației franceze pentru 
„potolirea" Algeriei. De Gaulla 
a declarat că atunci cînd a do- 
veniț conducătorul statului a ho
tărît „să m-eargă pe un drum 
nou". „Acest drum, a spus el. nu 
duce spre o Algerie condusă de 
metropola franceză ci spre o 
„Algerie algeriană". „Algeria vii
torului, a continuat președintele, 
cum va fi ea ca rezultat al auto
determinării poate fi creată sau 
împreună cu Franța, sau împo
triva Franței. Franța nu se va 
opune hotărîrii, indiferent care 
va fi ea".

In ceea ce privește cea mai im
portantă problemă — felul cum 
trebuie înfăptuită autodetermina
rea Algeriei — de Gaulle a rea
firmat vechea poziție a guvernu
lui francez. Justificind refuzul 
de a duce tratative cu reprezen
tanții Algeriei luptătoare, el a 
negat. în general, existența gu
vernului provizoriu al Republi
cii Algeria.

Totodată de Gaulle și-a permis 
atacuri grosolane împotriva Uni
unii Sovietice.

Trecind la problemele interne 
ale Franței, de Gaulle a declarat 
că in prezent Franța „are nevoie 
mai mult decît oricînd de un 
stat trainic și hotărît". în legă
tură cu aceasta el i~a amenințat 
pe membrii parlamentului că va 
dizolva parlamentul în coz că 
vor da dovadă de nesupunere.

MOSCOVA - La 5 noiem
brie N S. Hrușciov l-a primit 
la Kremlin pe D. Johnson, 
ambasadorul Canadei, in legă
tură cu apropiata sa plecare 
din U.R.S.S. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire la care 
a participat Andrei Gromiko, 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.RS.S.

PARIS 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : în noaptea 
de 4 spre 5 noiembrie elemen
te fasciste au săvîrșit o gro
solană provocare împotriva 
Consulatului Sovietic din Pa
ris. aruneînd la intrarea in 
clădire cîteva grenade. Clădi
rea nu a suferit nici o stri
căciune.
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