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DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR AGRICOLE

PLANIFICAREA
PRODUCȚIEI

«DĂRUIE
COLECTIVE

Ing. CONSTANTIN IFTODE
Președintele Consiliului agricol 

regional Suceava

Dezvoltarea intensivă și multila
terală a agriculturii noastre socia
liste este strîns legată de măsurile 
ce se iau pentru alcătuirea unor 
planuri de producție bine chibzuite, 
care să poată pune în valoare într-o 
măsură mai mare condițiile natu
rale și economice din unități și în 
același timp să îmbine în mod armo
nios nevoile economiei naționale cu 
cele ale gospodăriilor colective și 
ale membrilor acestora. De curînd 
și în gospodăriile agricole colective 
din regiunea Suceava s-a încheiat 
discutarea proiectului planului de 
producție pe anul 1965. In primele 
două decade ale lunii august au 
avut loc în toate gospodăriile co
lective discuții în cadrul consiliilor 
de conducere, cu participarea bri
gadierilor, a colectiviștilor fruntași 
și a specialiștilor, privind propune
rile pentru planul de producție pe 
anul viitor.

înainte de a se lua în discuție pla
nul pentru anul viitor, în toate 
unitățile s-a analizat cum s-au dus 
la îndeplinire sarcinile anului în 
curs și perspectivele pînă la sfîr- 
șitul anului. Au fost scoase în evi
dență succesele înregistrate de gos
podăriile colective în folosirea efici
entă a fondului funciar. în urma 
terminării în întreaga regiune a e- 
videnței și a organizării intergospo- 
dărești, fiecare unitate are acum 
stabilite perimetrele și dispune de 
măsurători precise. Pe această ba
ză, s-au efectuat plantații de pomi 
și vii pe 1 700 ha terenuri situate în 
pantă și s-au extins lucrările pe 
curbele de nivel pentru combaterea 
eroziunii. Cu ajutorul laboratorului 
de agrochimie din cadrul stațiunii 
experimentale agricole Suceava s-au 
pus la dispoziția multor gospo
dării colective hărți agrochimice, 
care vor aduce o prețioasă contri
buție în folosirea mai eficientă a în
grășămintelor și amendamentelor.

Dezbaterea încă de pe acum a in
dicatorilor proiectului de plan pen
tru 1965 permite o analiză mai pro
fundă a posibilităților existente pen
tru creșterea producției agricole. In 
centrul preocupărilor noastre stă a- 
sigurarea pentru 1965 a unei struc
turi raționale a culturilor. O foarte 
mare atenție s-a acordat amplasării 
culturilor de grîu și porumb, urmă- 
rindu-se să se obțină producții cît 
mai mari și mai constante. Plantele 
tehnice, care asigură mari venituri 
bănești, sînt amplasate îndeosebi în 
stînga Șiretului, unde vor ocupa su
prafețe mai mari. Culturile semin- 
cere și medicinale s-au amplasat în- 
tr-un număr mai redus de gospo
dării colective, care dispun de su
ficiente brațe de muncă și au acu
mulat experiență în această direc
ție. în cuvîntul său la plenara con
siliului agricol regional, ing. Dumi
tru Bucovan, directorul S.M.T. 
Dîngeni, a arătat că la ampla
sarea culturilor trebuie să se 
aibă în vedere și panta terenului 
pentru asigurarea condițiilor de exe
cutare a lucrărilor mecanizate, în 
special a celor de întreținere.

Cu pianul 
îndeplinit

PLOIEȘTI întreprinderi-
------------ le industriale 

din regiunea Ploiești și-au îndeplinit 
cu 7 zile mai devreme planul la pro
ducția globală și marfă pe trei 
trimestre. De la începutul anului 
și pînă acum industria regiunii a 
realizat în plus însemnate cantități 
de produse, a căror valoare depă
șește cu circa 40 milioane lei anga
jamentul anual. Mai mult de 90 la 
sută din sporul de producție a fost 
realizat pe seama creșterii producti
vității muncii, iar economiile supli
mentare la prețul de cost însumează 
72 413 000 lei.

HUNEDOARA Printre unită- 
--------------— țile Combinatu

lui siderurgic Hunedoara care au 
realizat pînă acum sarcinile de plan 
pe 9 luni se află și laminoare- 
le de 650, 750 și 800 mm. La- 
minoriștii au ridicat mult indicele 
de productivitate a agregatelor. In 
acest fel la laminorul de semifabri
cate și cel de profile de 800 mm s-a 
dat peste plan de la începutul anu
lui o cantitate de laminate echiva
lentă cu metalul necesar pentru fa
bricarea de peste 18 000 combine de 
recoltat cereale.

La G.A.C. Gornenl, raionul Drâgâneștl-Vlașca, se lucrează Intens la pre
gătirea terenului in vederea semănatului

La întocmirea proiectului de 
structură a culturilor s-a avut în 
vedere și o mai judicioasă reparti
zare a îngrășămintelor minerale. 
Folosirea rațională a îngrășăminte
lor a fost larg dezbătută în plena
rele consiliilor agricole, subliniin- 
du-se posibilitățile existente pentru 
a se realiza o eficiență maximă. Nu
meroși specialiști au propus cu a- 
ceasță ocazie să fie comunicate 
din timp cantitățile de îngrășămin
te chimice alocate, pentru a putea 
fi asigurată buna lor folosire.

Mulți dintre cei care au luat cu
vîntul în cadrul plenarei consiliului 
agricol regional au reliefat aportul 
adus la ridicarea producției de că
tre stațiunile de mașini și tractoare 
care dispun de un inventar tot mai 
variat și numeros, la nivelul pro
fesional al mecanizatorilor care a 
crescut foarte mult. Planul de dota
re pe 1965 va asigura ca în regiunea 
noastră, pe un tractor fizic, să revină 
în medie 95 ha teren arabil mecani- 
zabil ; semănătorilor le vor reveni 
cîte 98 ha păioase și respectiv 74 
ha porumb.

în ansamblul măsurilor stabilite 
pentru realizarea planului de pro
ducție pe anul viitor, un mare rol 
are folosirea superioară a pămîn- 
tului. în această privință urmărim 
să extindem lucrările de îmbunătă
țiri funciare, în executarea cărora 
ne bazăm în primul rînd pe forțele 
proprii ale gospodăriilor colective. 
Creșterea suprafeței arabile se va 
realiza prin defrișări de arborete 
și altele. O preocupare actuală și de 
perspectivă a consiliilor agricole este 
evitarea risipei de teren arabil ce se 
mai face în unele unități cu ocazia 
amplasării construcțiilor proprii, cît 
și ale altor beneficiari.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan în horticultură un accent deo
sebit punem pe respectarea sorti
mentelor contractate și a perioade
lor de livrare. In vederea unei apro
vizionări ritmice se va trece, în con
tinuare, la profilarea unui număr 
mai mic de gospodării din preajma 
centrelor consumatoare, în produ
cerea unui sortiment cît mai larg de 
legume.

în stabilirea sarcinilor de pro
ducție în ramura creșterii animale
lor s-au avut în vedere efectivele 
existente și evoluția lor, rasele, po
sibilitățile de furajare și cazare, 
precum și nivelul de pregătire a în
grijitorilor. Atît materialele prezen
tate, cît și discuțiile au scos în re
lief măsurile ce trebuie luate pen
tru îndeplinirea indicilor prevăzuți 
în ramura zootehnică. Numeroși 
participant la discuții au subliniat 
necesitatea intensificării acțiunilor 
de îmbunătățire calitativă a efecti
velor, prin selecție și extinderea în- 
sămînțărilor artificiale. în acest 
scop baza materială a fost lărgită 
prin construirea unui centru de în- 
sămînțări artificiale la Cîmpulung 

(Continuare în pag. Il-a)

pe 9 luni
grl<O> m de or®

CLUJ Numeroase în
treprinderi din 

regiunea Cluj au îndeplinit și depă
șit înainte de termen sarcinile de 
plan pe trei trimestre. Metalur- 
giștii de la Uzinele Industria sîr- 
mei din Cîmpia Turzii și-au realizat 
planul la producția globală cu șap
te zile mai devreme. Succesul se da- 
torește îndeosebi folosirii mai bune 
a mașinilor și utilajelor. De pildă, 
indicii de utilizare a cuptoarelor de 
oțel au crescut cu peste 10 la sută, 
la laminorul de profil cu 9,5 la sută 
etc.

Colectivul Uzinei „Carbochim* a 
realizat producția globală în această 
perioadă încă la data de 14 sep
tembrie. De atunci și pînă în prezent 
s-au mai fabricat în plus peste 200 
tone electrozi siderurgici, pastă de 
electrozi, pietre de polizor și altele. 
Deosebit de frumoase sînt rezulta
tele muncii colectivelor întreprinde
rilor din cadrul Direcției regionale 
a economiei forestiere, care au dat 
peste plan o producție globală în 
valoare de 16 milioane lei și marfă 
de 25 milioane lei. Productivitatea 
muncii a sporit cu 2,8 la sută.

Agenda lucrărilor 
agricole de toamnă

In ultima săptămînă, în toate re
giunile țării au căzut ploi abunden
te, stînjenind continuarea intensă 
a strîngerii recoltei, îmbunătățind 
în schimb condițiile de executare a 
lucrărilor de pregătire a terenului și 
de însămînțare. Unitățile agricole 
socialiste au folosit totuși zilele bune 
pentru efectuarea muncilor de 
toamnă.

Din datele Consiliului Superior al 
Agriculturii rezultă că pînă la 24 
septembrie floarea-soarelui a fost 
recoltată de pe 80 la sută din supra
fața cultivată, sfecla de zahăr de pe 
30 la sută, iar porumbul pentru boa
be și cartofii de pe aproape 20 la 
sută. In această săptămînă a început 
culesul viilor și livezilor, precum și 
recoltarea orezului.

Pînă în prezent au fost făcute lu
crări de pregătire a terenului pe 
1 870 000 hectare, ceea ce reprezin
tă 55 la sută din suprafața ce ur
mează să fie însămînțată în toamna 
aceasta. Au fost încorporate în sol 
cantități însemnate de îngrășăminte 
naturale și chimice.

Multe unități agricole socialiste 
organizînd recoltarea culturilor, în 
primul rînd de pe terenurile ce ur
mează să fie însămînțate, au execu
tat arături pe cea mai mare parte 
din aceste suprafețe. Lucrările de 
pregătirea terenului pentru însămîn- 
țări au fost făcute în Dobrogea pe a- 
proape 90 la sută din suprafața ce se 
va însămînța. Ele sînt avansate și în 
regiunile Galați, București, Suceava 
și Ploiești. In unele regiuni însă, a- 
răturile pentru însămînțări nu se 
desfășoară într-un ritm satisfăcător. 
Printre acestea se numără Cluj, Bra
șov, Mureș-Autonomă Maghiară și 
Argeș.

Datorită coacerii mai tîrzii a unor 
culturi prășitoare și ploilor că
zute, perioada de executare a lucră
rilor agricole de toamnă a fost mic
șorată. Va trebui să se execute un 
volum mare de lucrări într-un timp 
mai scurt. De aceea este necesar să 
se folosească toate mijloacele și fie
care zi bună de lucru pentru grăbi
rea recoltărilor, eliberarea terenuri
lor și efectuarea însămînțărilor în 
perioada optimă. O atenție deose
bită trebuie acordată culesului vi
ilor, recoltării și valorificării legu
melor și fructelor, transportului și 
bunei depozitări a recoltei culturilor 
tîrzii.

(Agerpres)
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Mandatul forței 0. N.U. 
în Cipru a fost prelungit

Consiliul de Securitate, care a dez
bătut timp de mai multe zile pro
blema prezenței forței O.N.U. pe te
ritoriul Ciprului, a adoptat o rezolu
ție pe baza căreia mandatul acestei 
forțe a fost prelungit cu încă trei 
luni, adică pînă la 26 decembrie a.o.

Ultimele pregătiri pentru 
conferința de la Cairo

Comitetul permanent însărcinat cu 
pregătirea Conferinței șefilor de sta
te și guverne ai țărilor neangajate 
a ținut sîmbătă ultima întrunire pen
tru a pune la punct raportul pe care 
îl va supune miniștrilor de externe. 
Aceștia vor ține ședințe, începînd 
de la 1 octombrie, în vederea stabili
rii ordinii de zi a conferinței. Fie
care delegație va fi compusă din

Din
toatà farci

Prima promoție
Pa lîngă ocoalele silvice din fără se 

află numeroase stupine unde se obfine 
o cantitate importantă de miere, 
ceară, lăptișor de matcă. Pentru asi
gurarea de cadre calificate de api
cultori, Ministerul Economiei Forestiere 
a organizat un curs la Centrul școlar 
forestier Periș. La încheierea celor 3 
luni de pregătire teoretică, cursanjii 
au tăcut 6 luni practică la cele mai 
bune prisăci din cadrul direcțiilor re
gionale ale economiei forestiere ■— 
Oltenia, București, Argeș și lași. După 
examenul de absolvire, care s-a des
fășurat în luna septembrie, stupinele 
din țară au primit în aceste zile pri
ma promoție de prisăcari.

Pe șantierele 
arheologice

Colectivele de cercetători de la 
Muzeul de istorie a orașului Bucu
rești pregătesc deschiderea unor noi 
șantiere arheologioe. La 15 septem
brie au început săpăturile la casa 
Mavrocordaților, situată cîndva pe 
actuala stradă Foișor. Investigațiile 
sînt făcute cu scopul de a desco
peri planul acestei construcții înăl
țate de către domnul Nicolae Mavro- 
cordat, înainte de anul 1724, proba
bil la scurtă vreme după terminarea 
fundațiilor la biserica Văcărești în 
1722. Locul poartă numele de Foi
șor, de la tumul care exista alături 
de această casă. Săpăturile vor con
tinua aici pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie. Alte două șantiere sînt Bă- 
neasa-sat și Străulești.

9 milioane 
de pu ie ți

Dumbrăvija este numele celei mai 
tinere pepiniere centrale silvice care 
va crește anual, pentru pădurile țării, 
9 milioane de puiefi. Majoritatea vor 
fi din specii forestiere repede cres
cătoare, de mare interes economic. 
Noua pepinieră centrală, cu o supra
față de 42,50 ha, situată în raza oco
lului silvic Focșani, asigură executa
rea tuturor lucrărilor la un nivel teh
nic ridicat. Ea este dotată cu tractoare 
de diferite tipuri, o instalație pentru 
udat și alte agregate și utilaje nece
sare mecanizării lucrărilor de îngrijire 
a puieților.

La Muzeul tehnic

STANDUL APELOR
v .v

La Muzeul tehnic din Parcul Li
bertății se bucură de mult interes 
standul apelor, care prezintă într-o 
formă atractivă realizările în dome
niul gospodăririi apelor în cei 20 de 
ani de la eliberare. Panouri mari, 
grafice, fofomontaje și machete re
flectă preocupările din domeniul 
hidrologiei, hidrogeologiei, al ali
mentărilor cu apă potabilă și indu
strială, al protecției apelor, al me
teorologiei. Una dintre săli este re
zervată prezentării lucrărilor de a- 
menajare din diferite bazine hidro
grafice, prevăzute pentru anii viitori.

In fotografie : La standul apelor de 
la Muzeul tehnic.

Hi

zece membri. Țările șl organizațiile 
care participă ca observatori vor fi 
reprezentate prin patru membri. Pînă 
în prezent s-au primit răspunsuri de 
acceptare din partea a 57 de țări, 
dintre care 46 membre active șl 11 
observatori. Șapte state încă nu au 
răspuns invitației.

Dizolvarea parlamentului 
în Guyana britanică

Guvernatorul Guyane! britanice, 
Richard Luyt, a anunțat dizolvarea 
parlamentului și organizarea, la 7 
decembrie, a alegerilor generale în 
Guyana britanică. Totodată, au fost 
puse în libertate cinci personalități 
politice din Guyana britanică, 
membri al Partidului popular pro
gresist. Aceste personalități, prin
tre care se află și Brldley Ben, 
prim-ministru adjunct, au fost deți
nute în închisori începînd de la 13 
iulie. La această dată guvernatorul 
și-a asumat prerogativele puterii șl 
a declarat starea excepțională în 
întreaga țară.

SOSIREA IN CAPITALĂ
A MAIESTĂȚII SALE HAILE SELASSIE 

ÎMPĂRAT AL ETIOPIEI
La invitația președintelui Consi

liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, sîmbătă 
a sosit la București Majestatea Sa 
Imperială Haile Selassie I, împă
rat al Etiopiei.

înaltul oaspete este însoțit de 
Alteța Sa Ras Imru Haile-Selassie, 
Alteța Sa Imperială prințesa 
Hiruth Desta, Excelența Sa general 
locotenent Abye Abbebe, președin
tele Senatului, Excelența Sa dl. Ke- 
tema Yifru, ministrul afacerilor ex
terne ad-interim, Excelența Sa dl. 
Petros Sahlou, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Etio
piei la București, general de brigadă 
Assefa Demissie, aghiotant principal, 
dr. Menassie Haile, ministru ad
junct, șeful departamentului politic 
în cabinetul particular al Majestății 
Sale, dl. Johaness Kidane-Mariam, 
ministru adjunct, secretar particu
lar, dl. Admassu Retta, trezorier 
particular al împăratului.

In întîmpinarea împăratului Etio
piei pe aeroport se aflau președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Grigore Gea
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțelor 
armate ale R. P. Romîne, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, Justinian, patriarhul Bi
sericii Ortodoxe Romîne, conducă
tori de instituții centrale, ai organi
zațiilor obștești, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri superiori.

Au fost de față șefi ai misiunilor

Vizita la Consiliul de Stat
Majestatea Sa Imperială Haile Se

lassie I, împărat al Etiopiei, a făcut 
sîmbătă la amiază o vizită protoco
lară președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

La sosire la Palatul Consiliului de 
Stat o gardă militară a prezentat 
onorul.

La întrevederea care a avut loc 
au luat parte Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
membri-ai suitei sale, oficiale.

Cei doi șefi de state — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Haile Selassie I — 
s-au întreținut într-o atmosferă 
prietenească.

După convorbire, președintele

DEJUN OFERIT DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT
J

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a oferit sîmbătă la 
amiază un dejun oficial cu prilejul 
vizitei de stat a împăratului Etio
piei, Haile Selassie I.

Toastul președintelui Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej

Majestate,
Inalți oaspeți,
îngăduiți-mi ca în numele Consiliului de Stat, al 

guvernului și poporului romîn, precum și al meu per
sonal, să adresez iluștrilor soli ai străvechiului popor 
etiopian un cordial salut și să le urez bun venit în țara 
noastră.

Sînt bucuros să exprim satisfacția deosebită prile
juită de prezența în mijlocul nostru a Majestății Sale 
Imperiale Haile Selassie I, eminent om de stat, care 
a intrat în istorie ca un exemplu înalt al demnității 
Africii, al bărbăției și curajului.

Popoarele romîn și etiopian sînt legate printr-o 
prietenie tradițională și 6timă reciprocă, bază trainică 
a bunelor relații existente între țările noastre.

Poporul romîn a urmărit cu simpatie și spirit de 
solidaritate luptele eroice duse pentru apărarea inde
pendenței naționale a Etiopiei și îi sînt cunoscute 
eforturile depuse de poporul etiopian pentru dezvol
tarea economiei și culturii naționale.

Năzuința comună a popoarelor romîn și etiopian de 
a se cunoaște reciproc, aspirațiile lor spre progres și 
pace reprezintă un teren propice pentru continua 
apropiere și colaborare dintre ele.

(Continuare în pag. IlI-a)

începerea convorbirilor romîno-etiopiene

Ib timpul convorbirilor (Relatarea în pag. III-a)

La sosire, pe aeroportul Băneasa
Foto : Gh. Vințilă

diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, mai multe mii de bucureșteni, 
precum și tineri din țări africane 
aflați la studii în Romînia.

Pe clădirea aeroportului Băneasa 
erau arborate steagurile de stat ale 
celor două țări. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele împă
ratului Etiopiei și președintelui Con

Consiliului de Stat al R. P. Romîne 
a înmînat împăratului Etiopiei or
dinul „Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasa I, în semn de înaltă 
apreciere a contribuției sale pe tărî- 
mul luptei pentru independența po
poarelor, precum și a meritelor sale 
deosebite în promovarea principiilor 
coexistenței pașnice, în dezvoltarea 
colaborării internaționale și a prie
teniei dintre poporul etiopian și po
porul romîn.

Felicitînd cu căldură pe împăra
tul Etiopiei, președintele Consiliului 
de Stat a subliniat că înmînează 
ordinul în numele prieteniei și 
colaborării dintre cele două popoare, 
în semn de respect și de înaltă con
siderație față de înaltul oaspete și 
poporul etiopian, a urat ani mulți 
și fericiți împăratului, prosperitate 
și fericire poporului etiopian, a toas
tat pentru prietenia dintre cele două 
țări, pentru pace și colaborare între 
toate popoarele lumii.

Răspunzînd, împăratul Etiopiei a

Au participat conducători al sta
tului, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, șefi ai unor insti
tuții centrale, generali, reprezentanți 
ai Bisericii Ortodoxe Romîne.

Au luat parte persoanele oficiale 

siliului de Stat al R. P. Romîne, pre
cum și urarea înscrisă în limbile 
amhară și romînă, „Trăiască priete
nia dintre poporul romîn și poporul 
etiopian !“.

La ora 11,25 avionul oficial, care 
a fost escortat deasupra teritoriului 
țării noastre de avioane militare ro- 
mînești, a aterizat. Majestatea Sa 
Imperială, Haile Selassie I, împărat

(Continuare în pag. IlI-a) 

subliniat că această distincție repre
zintă un simbol al unității de scop 
și al prieteniei care există între po
poarele romîn și etiopian, că pri
mește acest ordin înalt nu numai în 
numele său personal, ci și în numele 
întregului popor al Etiopiei pe care 
are fericirea să-1 reprezinte. Oaspe
tele a adresat urări de bogate 
succese în activitatea președintelui 
Consiliului de Stat, a poporului ro
mîn, a exprimat asentimentul său 
deplin față de urările de pace și 
colaborare internațională.

In aceeași zi, președintele Consi
liului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secretarul 

(Continuare în pag. IH-a) 

care însoțesc pe înaltul oaspete etio
pian.

în timpul dejunului, care a decurs 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
cei doi șefi de state au rostit toas
turi.

Toastul împăratului Etiopiei 
Haile Selassie I

Excelența voastră domnule Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Doamnelor și Domnilor,

Domnule Președinte, permiteți-mi ca, în primul 
rînd, să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru 
cuvintele calde și generoase pe care le-ați pronunțat. 
In perioada scurtă de timp de cînd mă aflu în fru
mosul oraș București am fost profund impresionat de 
manifestările de prietenie și afecțiune care mi-au fost 
adresate pretutindeni și consider că aceasta este cea 
mai bună dovadă că idealurile comune și devotamen
tul față de principiile comune pot să treacă atît munții, 
cît și mările.

Factorii geografici și de mediu pot să difere, oame
nii pot să nu aibă același crez și aceeași culoare, dar ei 
sînt, în esență, aceiași.

_ Dacă trebuie să dau o nouă dovadă a unității esen
țiale a oamenilor de bunăvoință, vreau să amintesc 
sprijinul neclintit pe care popoarele ce și-au dobîn- 
dit de curînd independența în Africa l-au primit în 
lupta lor pentru eliberare de sub dominația colonială, 
din partea unor țări cu sisteme sociale, economice șl 
politice cît se poate de deosebite și diverse.

Desigur că dobîndirea independenței nu este su
ficientă. Libertatea reală și trainică cere mult 
mai mult. Ea cere un înalt grad de libertate 
a activității economice. Care țară este liberă 
atunci cînd este în mare măsură sau în întregime 
dependentă de piețe și prețuri controlate de alții T

(Continuare în pag. IlI-a)
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100 DE ANI DE LA CREAREA INTERNAȚIONALEI I Virty ©z itate
și strălucire artistică

99

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la constituirea Internaționalei I 
— aniversare sărbătorită zilele aces
tea de mișcarea comunistă și mun
citorească mondială — au apărut 
în țara noastră lucrări consacrate 
luptei desfășurate de Marx și Engels 
pentru unirea proletariatului inter
național, rolului jucat de Interna
ționala I în dezvoltarea mișcării 
muncitorești din lumea întreagă și 
din țara noastră.

Una din aceste lucrări este „Aso
ciația Internațională a Muncitorilor 
(Internaționala I)“, de Janeta Brill 
și Constantin Florea, apărută în Edi
tura Politică.

Lucrarea evocă în mod sugestiv 
pagina glorioasă din istoria mișcării 
muncitorești pe care a reprezentat-o 
activitatea primei organizații revolu
ționare de masă a proletariatului 
internațional.

Sînt înfățișate premlzele economi
ce, sociale șl politice care au făcut 
posibilă și necesară întemeierea In
ternaționalei I. Creșterea puternică 
a proletariatului în condițiile dez
voltării rapide a capitalismului între 
anii 1850—1870 în Europa occiden
tală, înăsprirea exploatării și mizeria 
maselor muncitoare au determinat 
întețirea luptei de clasă, avîntul 
mișcării muncitorești în al șaselea 
deceniu al secolului al XIX-lea. 
Lupta împotriva politicii, reacționa
re a guvernelor burgheze ridica în 
fața clasei muncitoare sarcina unirii 
forțelor sale pe plan internațio
nal, pentru a opune coaliției clase
lor exploatatoare forța unită a mun
citorilor. Activitatea teoretică, poli
tică și organizatorică desfășurată în

acești ani de Marx șl Engels a con
tribuit în măsură hotărîtoare la ma
turizarea condițiilor pentru organi
zarea Asociației Internaționale a 
Muncitorilor. în paginile lucrării 
cititorii pot urmări desfășurarea a- 
cestei activități titanice, începînd cu 
crearea Ligii comuniștilor în 1847 și 
elaborarea Manifestului Partidului 
Comunist, lupta neobosită a înte
meietorilor comunismului științific 
pentru 
gheze 
durile 
unirea 
sub steagul Ideologiei revoluționare.

O parte importantă a lucrării este 
consacrată analizei documentelor 
programatice elaborate de Marx, 
care au stat la baza întregii activi
tăți a Internaționalei, orientînd-o în 
spiritul luptei de clasă, al interna
ționalismului proletar : „Manifestul 
Constitutiv“ și „Statutul“ Asociației 
Internaționale a Muncitorilor.

Internaționala I — relevă autorii 
— avea să servească, în acea etapă, 
drept centru de legătură și de co
laborare între asociațiile muncito
rești din diferite țări, care urmăreau 
același scop : apărarea, dezvoltarea 
și deplina eliberare a clasei munci
toare. Sarcinile ei primordiale con
stau în a orienta diferitele detașa
mente ale mișcării muncitorești 
pe făgașul luptei revoluționare con
secvente, a contribui la delimitarea 
proletariatului de democrația mic 
burgheză, a stabili unitatea de ac
țiune a proletariatului pe plan in
ternațional, a asigura victoria teo
riei consecvent revoluționare 
mișcarea muncitorească.

Detaliat sînt redate în lucrare 
tensa activitate desfășurată de 
ternațională în vederea afilierii a- 
sociațiilor muncitorești din diferite 
țări, conținutul și însemnătatea con
greselor Internaționalei. Se arată că 
în perioada 1864—1870, Asociația 
Internațională a Muncitorilor a de
venit o puternică organizație, cu 
secții în numeroase țări din Europa 
și America. Numai în Franța, în 
1869, ea număra aproape 200 000 de 
membri. Ca rezultat al activității ei, 
a crescut considerabil influența 
marxismului în rîndurlle mișcării 
muncitorești, curentele și „sectele" 
mic-burgheze — țrade-unionismul, 
proudhonismul, lasalleanismul, ba- 
kunismul — au primit lovituri de
cisive.

Un loc 
activității 
războiului

. din i Paris. ......____ ._________
învățămintelor și concluziilor teore
tice, politice și organizatorice trase 
de Marx șl Engels din experiența 
Comunei, primul 6tat de dictatură a 
proletariatului din istorie, autorii a- 
rată modul în care acestea au fost 
aplicate în practica revoluționară.

zdrobirea curentelor bur- 
și mic burgheze din rîn- 

mișcării muncitorești și 
forțelor clasei muncitoare

in

in- 
In-

După înfrângerea Comunei din 
Paris, în ciuda prigoanei dezlănțuite 
de clasele exploatatoare, a întețiril 
activității scizioniste de către ele
mentele oportuniste, Internaționala 
a continuat să desfășoare o intensă 
și rodnică activitate, marxismul re- 
purtînd noi victorii în mișcarea 
muncitorească.

Lucrarea arată cauzele autodizol
vării Internaționalei, determinată 
pe de o parte de faptul că și-a în
deplinit misiunea pentru care a fost 
creată, iar pe de altă parte, de fap
tul că în fața clasei muncitoare 
stăteau sarcini noi, de o complexita
te mereu crescîndă. In acest sens 
V. I. Lenin spunea : „Internaționala 
I își încheiase misiunea istorică, 
inaugurînd o epocă de dezvoltare 
incomparabil mai puternică a miș
cării muncitorești în toate țările lu
mii, epocă de dezvoltare în lărgime, 
epocă în care s-au constituit partide 
muncitorești socialiste de masă 
cadrul fiecărui stat național“.

în mod amplu este relevată 
seninătatea istorică deosebită a 
temaționalei I, care a pus bazele 
unității proletariatului pe scară in
ternațională, a pregătit condițiile 
pentru crearea partidelor muncito
rești în diferite țări, a elaborat prin
cipiile fundamentale ale strategiei și 
tacticii luptei de clasă a proletaria
tului, a contribuit la răspîndirea pe 
arena mondială a teoriei revoluțio
nare.

în cel 100 de ani care au trecut 
de la crearea Internaționalei, se a- 
rată în lucrare, mișcarea comunistă 
și muncitorească a devenit o uriașă 
forță, obținînd imense succese. Ge
nialul continuator al operelor lui

tn

în- 
In-

Marx șl Engels, V. I. Lenin, a apă
rat puritatea învățăturii marxiste și 
a dezvoltat-o multilateral în noile 
condiții istorice, îmbogățind-o cu 
teze de o excepțională însemnătate.

Dacă secțiile Internaționalei I cu
prindeau în rîndurile lor zeci de mii 
de muncitori, în prezent partidele 
comuniste și muncitorești numără 
peste 42 000 000 de membri și gru
pează tot mai mult în jurul lor for
țele democratice și progresiste. Re
voluția socialistă a triumfat în 14 
țări din Europa, Asia și America La
tină, cuprinzînd o treime a popu
lației globului. Transformările înnoi
toare din lumea contemporană își 
găsesc expresie în dezvoltarea sis
temului socialist mondial, în creș
terea și întărirea mișcării comunis
te și muncitorești internaționale, în 
amploarea luptelor de clasă ale 
proletariatului din țările capita
liste, în avîntul mișcării de eli
berare națională șl prăbușirea sis
temului colonial, in gigantica crește
re a forțelor păcii. Astăzi, cînd so
cialismul a devenit factorul hotărîtor 
al dezvoltării istorice, întărirea uni
tății mișcării comuniste mondiale pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
mului și ale internaționalismului 
proletar reprezintă izvorul forței și 
invincibilității fiecărei țări socialis
te, chezășia îndeplinirii misiunii is
torice a partidelor comuniste, a vic
toriei cauzei păcii și socialismului.

Lucrarea constituie un sprijin 
pentru masele de cititori în îmbo
gățirea cunoștințelor cu 
la istoria mișcării muncitorești in
ternaționale, în însușirea tezaurului 
ei de experiență revoluționară.

privire

Constantin GĂUCĂ

A apărut : „PROBLEME ECONOMICE" nr. 911964

Revista are următorul cuprins : 
I. RACHMUTH, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. — Unele 
aspecte ale acțiunii legii valorii pe 
plan internațional ; M. STÄNESCU 
și D. FUNDĂTURĂ — Natura cir
culației mijloacelor de producție ; 
M. NĂSTASE și I. OPRESCU — 
Sporirea eficienței investițiilor; 
SILE POPESCU — Reducerea 
sumurilor specifice de metal ; 
IONESCU — Micșorarea prin 
iectare a ponderii lucrărilor de 
strucții-montaj în valoarea totală a 
investițiilor; GH. ANGHEL și D. 
CÎȚU — Brigada permanentă de 
produoție — formă de bază a orga
nizării muncii în gospodăriile agri
cole colective; S. HARTIA — Efi
ciența economică a culturilor în 
G.A.C. ; S. SAVA — Piața capitalist-

VA- 
con- 

M. 
pro- 
con-

monopolistă de stat în teorie și prac
tică.

La rubrica Din planul Institutului 
de cercetări economice este inclus 
materialul semnat de GR. CORLAN, 
C. BORCAN și M. ION, pe tema : 
Mecanizarea lucrărilor în exploată
rile forestiere — factor important 
în valorificarea masei lemnoase, iar 
la rubrica Folosirea matematicii în 
economie, articolul lui M. RĂDU- 
LESCU, Cu privire Ia alegerea cri
teriului de optimalitate în proble
mele de transport.

Revista mai cuprinde însemnări 
despre Dezvoltarea economică a Re
publicii Populare Bulgaria, rubrica 
de critică și bibliografie, precum șl 
informații științifice, scrisori către 
redacție.

important este rezervat 
Internaționalei în timpul 
franco-prusac și Comunei 
Subliniind însemnătatea

de spectatori

Tn colecția Pagini de istorie 
universală, Editura științifică a 
publicat lucrarea lui Alexandru 
Vianu, Internaționala I, cu o 
prefață semnată de acad. P. Con- 
stantinescu-Iași. Autorul prezintă, 
pe baza unul bogat material do
cumentar, cele mal Importante 
aspecte din viața șl activitatea 
Internaționalei I, creată și îndru
mată de genialii conducători ai 
clasei muncitoare K. Marx șl Fr. 
Engels. Lucrarea se adresează 
deopotrivă cercetătorilor, celor 
care studiază isteria mișcării 
muncitorești, cît șl cercurilor largi 
de citltorL

Planificarea producției 
in gospodăriile colective
(Urmare din pag. I-a)

și planificarea pentru 1965 a două 
subcentre la Dorohoi și Buccecea. 
In vederea creșterii efectivelor de 
animale și a producției acestora au 
fost stabilite măsuri care să asigure 
o bază furajeră îndestulătoare și de 
calitate. Pentru aceasta, pe lîngă 
posibilitatea ce s-a creat de a se 
extinde suprafețele cu plante fura
jere valoroase, în cadrul plenarelor 
consiliilor agricole s-a atras în mod 
deosebit atenția asupra aplicării re
gulilor agrotehnice la aceste cul
turi. Spre a se echilibra balanța 
de masă verde s-a stabilit ca pe 
lîngă valorificarea tuturor resurse
lor de furaje să se extindă conveie- 
rul verde. In fiecare raion se 
vor stabili cîte 2—3 unități mo
del care să-și asigure masa 
verde cultivînd succesiv secară, bor- 
ceag, porumb, iarbă de Sudan, sorg, 
dovleci etc. La indicația biroului 
comitetului regional de partid, 
O.R.P.O.T.-ul a întocmit proiecte 
speciale de ameliorare a pășunilor 
în pantă, a căror aplicare va începe 
încă din această toamnă.

îndeplinirea planului de venituri 
și cheltuieli, atît pe anul în curs, cît 
și pe 1965, constituie o preocupare 
de prim ordin a consiliilor agricole, 
în legătură cu aceasta, numeroși 
participant la discuții au scos în 
evidență 
dăriilor 
fondurile 
cordanță 
Totodată .
de conducere nu urmăresc 
această problemă.

> în 
experiența bună a gospo- 
colective care cheltuiesc 
cu chiverniseală, în con
çu încasările planificate, 
s-a vădit că unele consilii 

lunar 
a ' “. Consiliile agri

cole raionalQ au primit sarcina de a

sprijini în mod deosebit gospodăriile 
colective, în direcția gospodăririi cît 
mai judicioase a veniturilor bănești.

împărtășind din experiența sa, Ni
colae Blîndu, președintele G.A.C. 
Bosanci, a arătat rezultatele bune 
obținute prin aplicarea corectă a re
tribuției suplimentare, metodă deo
sebit de eficientă în stimularea co
lectiviștilor care execută lucrări de 
calitate și obțin producții mari. In 
această toamnă sînt condiții ca ma
joritatea gospodăriilor colective să 
aplice retribuirea suplimentară.

Concomitent cu dezbaterea indi
catorilor proiectului de plan pe 1965 
s-au discutat măsurile ce trebuie 
luate, încă din această toamnă, pen
tru asigurarea condițiilor de reali
zare a acestora, 
consiliilor agricole 
tat planuri de 
co-organizatorice pentru buna des
fășurare a campaniei de toamnă din 
acest an. In perioada ce urmează 
avem de executat un volum mare 
și complex de lucrări : recoltarea 
culturilor de toamnă, executarea la 
un nivel corespunzător a lucrărilor 
de pregătire a terenului și de însă- 
mînțare, care pun baza viitoarelor 
producții etc. Pe marginea reco
mandărilor Consiliului Superior al 
Agriculturii cu privire la cultura 
griului, au avut loc consfătuiri, sta- 
bilindu-se diferențiat cele mal adec
vate măsuri, în raport cu condițiile 
pedoclimatice din gospodării.

Consiliile agricole regionale șl ra
ionale, sub conducerea organelor de 
partid, vor depune în continuare e- 
forturi pentru creșterea continuă a 
producției agricole în regiunea 
noastră,

In plenarele 
s-au prezen- 

măsuri tehni-

Teatrul de comedie 
dintr-un lung turneu 
meroase orașe și centre muncito
rești din țară cu piesele „Șeful 
sectorului suflete“ de Al. Mirodan, 
„Umbra“ de E. Șvarț și „Rinocerii“ 
de Eugen Ionescu. Turneul s-a 
bucurat de un mare succes. La so-

întors
făcut în nu-

Bdpi^ee
In vara acestui an, pe plaiurile 

oltenești, mai precis în comuna 
Sărbătoare-Craiova, a apărut un 
străstrănepot al unei gîște care, 
cică, a contribuit la salvarea Ca
pitoliului.

Bobocul de palmipedă, conștient 
de faptul că descinde din
tr-un ou, din străstrănepotul ou
lui făcut celebru de Columb, a 
început să și-o ia în cap. Era cel 
mai recalcitrant dintre orătăniile 
gospodarului Scarlat Popescu. A- 
cest boboc se trezea primul și în
cepea să facă gălăgie. înfumurat 
cum era, sîsiia ca un gînsac la 
orice nemulțumire. Intr-o bună 
zi, stăpînul lui, Scarlat, supărat 
de comportarea lui, a vrut să-l 
pună pe varză. A constatat insă 
că e prea tînăr și I-a iertat.

Existența acestui boboc înfu
murat a trecut neobservată o 
bună bucată de vreme în comuna 
Sărbătoare. Nu știa de el nici mi
liția, nici sfatul popular al co
munei. Asta pînă în ziua de 26 
iulie, cînd bobocul a devenit ce
lebru.

A fost răpit și răpirea acestui 
boboc de gîscă a devenit din 
acea zi un caz. Intîl a fost pusă 
în mișcare miliția. O paranteză : 
se spune că cu câțiva ani în urmă, 
stăpînul bobocului-caz i-ar fi o- 
trăvit un dine vednei lui, pe 
nume Gheorghița Iacob. Așa că 
Scarlat și-a făcut socoteala : 
„dacă ea presupune că eu i-am 
omorît dinele, de ce nu aș presu
pune și eu că ea mi-a răpit bo
bocul". Deci a reclamat-o la tni- 
liție. Miliția a făcut cercetări și 
n-a dat de urmele bobo
cului dispărut. Nemulțumit, Scar
lat a mutat „cazul" de la miliție 
la comisia de împăciuire a sfatu
lui. A adus și martori. Pe Ținea 
Ionașcu și Gheorghița Corovan,

licitările spectatorilor, teatrul a dat 
cinci reprezentații peste cele pre
văzute. Peste 20 000 de spectatori au 
urmărit piesele prezentate de colec
tivul bucureștean. în prezent, la 
Teatrul de comedie se pregătește 
deschiderea stagiunii, care va avea 
loc în primele zile ale lunii viitoare.

în buchetul impresionant de manifes
tări artistice prilejuite de cel da-al III- 
lea Concurs și Festival „George Enescu" 
s-a înscris ca o floare deosebită prezenja 
baletului sovietic. „Lacul lebedelor”, 
„Floarea de piatră" și recitalul au oferit 
publicului bucureștean momente de mare 
satisfaefie artistică.

După un scurt turneu la lași și Cluj, 
dansatorii moscovifi s-au reîntors în Ca
pitală pentru a prezenta ultimele două 
spectacole. Seara de balet a cuprins două 
lucrări în cîte un act — „Paganini" pe 
muzică de Rahmaninov și „Sublocotenen
tul Kije" de Prokofiev — precum și cîte
va divertismente coregrafice.

„Paganini" este o miză piesă de balet 
realizată de vestitul maestru Fokin. în 
montarea și coregrafia regizorului L. M. 
Lavrovski, ea desfată ochiul și emo
ționează prin frumusețea desenului, a 
grupărilor și a pașilor, împletirea acțiuni
lor eroului principal, care reprezintă con
cretizarea forfei creatoare, cu dansul mu
zelor grafioase și aeriene. Scenografia 
simplă și de bun gust, pe care o sem
nează V. F. Rîndin, artist al poporului 
și laureat al Premiului de stat, comple
tează intențiile regizorului.

Dansatorul I. D. Seh, artist emerit al 
R.S.F.S.R. pe care l-am admirat și în ba
letul „Floarea de piatră", a dovedit și în 
această seară, în rolul titular, o frumoa
să ținută scenică, elegantă, siguranță, 
tehnică și o deosebită ușurință în exe
cuție. E. S. Maximova, muza, balerină 
care s-a impus pe multe scene ale 
lumii, creează personajul simbolic al mu
zei cu multă sensibilitate, gingășie și di
namică, înfr-un dans avînfat, rezolvînd 
cele mai grele mișcări tehnice în 
așa fel, tncît ele să pară ușoare 
și lipsite de orice efort fizic. Trebuie evi- 
denjiat ansamblul feminin — celelalte 
muze — apariția impresionantă și lumi
noasă, care obfine efectul dorit de autor, 
prinfr-o disciplină exemplară a mișcării 
în general și o conștiinciozitate profe
sională. Fiecare balerină din ansamblu 
devine o bună solistă, aceste calități lm- 
primînd un stil omogen întregului diver
tisment.

Al doilea balet într-un act, prezentat 
în aceeași seară, a fost „Sublocotenen
tul Kije", pe muzică de S. Prokofiev, cu 
un libret de A. Veijler, A. Lapaurl, A. Mi- 
sarina, O. Tarasova, după o povestire de 
I. Tenianov. Ideea spectacolului, ca și a 
povestirii, pornește de la o eroare strecu
rată înfr-un document semnat de farul 
Pavel. Copia a fost greșit transcrisă din 
neatenfia unui confopist, care din cuvinte 
de legătură a format un nume imaginar: 
Kije. Greșeala făcută este ascunsă taru
lui și astfel „sublocotenentul Kije’ tră
iește, luptă, capătă ordine, se însoară și 
moare, fără ca el să existe, fapt care 
creează situajii ridicole și pline de haz.

Această originală satiră este realizată 
scenic cu un umor fin, într-o coregrafie 
ingenioasă și perfect muzicală de Olga 
G. Tarasova și A. A. Lapauri, artist eme
rit, în colaborare cu pictorul scenograf 
B. A. Messerer. Baletul a fost apreciat de 
spectatori, care au gustat din plin sce
nele comice, tinerefea spectacolului în 
general. Dar, în paranteză fie spus, atunci 
cînd autorii sînt nevoiji să recurgă la pa
nouri cu texte scrise, cînd aceste texte 
sînt scrise într-o limbă străină, era nece
sară o explicație în programul de sală, 
care ar fi ajutat publicul să înțeleagă su
biectul.

Trebuie subliniată reușita 
sonaje bine conturate ca : 
lerina T. Papco),
emerită a R.S.F.S.R., Karelskaia), 
(G. Bovt), adjutanții, soldafii (ansamblul 
feminin), poporul, cît și scenele : parada 
militară, înmormînfarea inexistentului 
Kije sau scena finală, în care Pavel este 
omorît de penifa buclucașă ce simboli-

zează birocratismul. 
Tinerii maeștri de 
balet care au reali
zat această piesă au 
reușit să creeze 
imagini de deosebi
tă pregnanfă, iar 
personajele au re
dat gama bogată de 
nuanțe psihologice 
cu subtilitate și forjă 
expresivă.

A treia parte a 
serii de balet a cu
prins 
tele 
„Zburafi porumbei", 
„Dans rus”, „Trei 
stări sufletești". 
„Gopak* și „Duet" 
din baletul „Don 
Quijote”. Acestea 
au constituit o ade
vărată demonstrafie 
de tehnică șl virtuo
zitate coregrafică, 
îmbinînd perfecțiu
nea execuției cu 
un meșteșug actori
cesc de înaltă clasă. 
Aplauzele furtunoase 
au chemat la rampă 
de nenumărate ori 
pe Inferprefii I Vla
sov, Vlasova, Cer- 
kaskaia, Lavrenluk, 
Koșeleov și pe ar
tista emerită a 
R.S.F.S.R., Bogomo
lova. Conducerea 
muzicală a fost asi
gurată de dirijorii so
vietici A M. Jurai- 
tis șl A. A. Kopîlov, 
artist emerit al R.S.F.S.R., eu competență 
și autoritate artistică.

Trupa de balet a Teatrului Mare Aca
demic din Moscova ne-a dovedit încă 
o dată strălucirea școlii de balet sovie
tice, în care talentul se împletește cu 
tehnica perfectă iar măiestria artistică cu

divertismen- 
coregrafice :

Hi
W'-,

Moment din baletul „Paganini". In rolurile principale 
I. D. Seh (Paganini) șl E. S. Maximova (Muza) 

Foto ; Gh. Vințflă

cea mal leverM. Turneul co- 
loviotic de balei a însemnat 

pentru publicul nostru un eveniment ar
tistic de neuitat.

Tilde URSEANU
regizor — maestru de balet 
la Teatrul de Operă și Balet

exigenta 
lectivulul

Săptămâna viitoare pe ecrane
studiourilor din R. P. Chineză, 
este ecranizarea unul spocta-. 
col de balet (regla Fan Lai și 
Chao Huan-chan). Rolurile prin
cipale sînt interpretate de Lo 
Hsin-Fan și Lo Shih-Lun.

Hatari — film realizat de stu
diourile americane (scenariul 
Leigh Brackett după o povestire 
de Harry Kurnitz ; regla Howard 
Hawks), cu : John Wayne, Hardy 
Krüger, Elsa Martinelli, Red But-

Drama Clocîrllel — producție 
a studiourilor din R. P. Ungară, 
inspirată dintr-un roman al scri
itorului Deszö Kosztolanyi (regla 
Laszlo Ranody). In distribuție An
tal Pager (care a primit pentru ro
lul interpretat în acest film pre
miul pentru cea mal bună inter
pretare masculină la Cannes în 
1964), Klari Tolnay, Anna Nagy, 
Zoltan Latinovits, Mari Töröcsik, 
Margit Bara și alții.

Floarea Manio — realizare a tons, Gérard Blain eta.

tîttâralai
care a văzut drdul de gîște dl 
reclamantului împreună cu cîr
dul de gîște al piritei. Ba, mai 
mult. In momentul cînd soția re
clamantului a venit să-și ia gîș- 
tele de pe cîmp și a observat 
dispariția bobocului, un gîscan 
de al ei, care doar că nu știe să 
vorbească, încolo e inteligent foc, 
a arătat cu ciocul spre curtea 
piritei. De unde concluzia că 
pirita a răpit bobocul.

Cu toate eforturile depuse co
misia de împăciuire nu a reușit 
să facă lumină în acest caz.

Pentru ce există tribunal în 
lumea aceasta ? Pentru ce sînt 
Judecători, procurori, asesori 
populari... ? Dar ■ avocații ? Nu 
pentru a afla cine a răpit bo
bocul de gîscă al lui Scarlat ?

Cînd a citit președintele tribu
nalului Craiova plîngerea lui 
Scarlat Popescu îp. legătură cu 
răpirea bobocului de gîscă și che
marea in judecată a presupusu
lui hoț, el a zîmbit amar : „Uite 
de ce prostii se țin oamenii ăștia".

Cînd a citit Scarlat Popescu 
răspunsul tribunalului că acest 
caz trebuie rezolvat de comisia 
de împăciuire a comunei, a oftat 
și el și a zis : „Uite ce birocrați 
sînt în tribunalele noastre. Dum
nealor n-au aflat că la comisia 
de împăciuire nu mi s-a făcut 
dreptate". Așa că Scarlat a pier
dut cîteva zile pînă l-a găsit pe 
secretarul comisiei de împăciu
ire, care era ocupat cu treburi 
serioase, i-a cerut acestuia o do
vadă precum că acest caz a tre
cut prin comisia de împăciuire și 
a făcut altă plîngere către tribu
nal. Iar a citit președintele tri
bunalului și iar a zîmbit amar.

Cam la vremea culesului po
rumbului, la tribunalul din Cra
iova se va judeca faimosul pro-

unor per- 
penifa (ba- 

domnișoara (artista 
Pavel

Scenă din Ulmul „Drama Clocîrllel"

palmiped
ces — „procesul răpirii bobocu
lui de gîscă“.

Comuna asta, Sărbătoare, se 
află situată între niște dealuri. 
Cam la vreo 18 kilometri de Cra
iova. Autobuzele I.R.T.A., din 
cauza așezării și a terenului acci
dentat, nu circulă pe aici. Așa că 
reclamantul va închiria o căruță 
în care își va transporta cei 4—5 
martori. Inculpatul nu va veni la 
proces fără martori, așa că va în
chiria și el o căruță. Și uite așa, 
în timpul culesului porumbului, 
un judecător, doi asesori, un pro
curor, grefier, doi avocați vor 
dezbate cazul bobocului de gîscă. 
Nu se vor găsi probe. Avocatul 
apărării va cere amânarea. Poate 
după prima amînare va urma Și 
a doua, și a treia, pe 
cursul. Dacă va pierde 
tul din lipsă de probe, 
va chema în judecată 
mant pentru calomnie, 
cîți bani 
meni !

Să le fie bobocul al talanului 
că șl eu am cheltuit din timpul 
meu și din banii redacției pentru 
acest caz. Că, aflînd despre a- 
ceastă răpire, și specialist fiind 
în ale orătăniilor, m-am deplasat 
la fața locului, unde pînă la 
urmă am constatat că bobocul 
nu descindea din străstrănepotul 
oului lui Columb, iar palmipeda 
care l-a clocit nu era nici un fel 
de rudă cu vreo gîscă eroină a 
Capitoliului. Era un boboc la fel 
ca toți bobocii, pe care îl evaluez 
conform mercurialului cam la 
vreo 25—30 de lei.

Măi oameni buni I Hai să lăsăm 
instituțiile noastre să se ocupe 
de lucruri serioase. Zău, vă faceți 
de rîs...

urmă re- 
reclaman- 
inculpatul 
pe recla- 
Cît timp, 

cheltuiesc acești oa-

Nlcufă TÀNASE

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Stat de Operetă: 

Prințesa circului — (orele 10,30), Lă- 
sați-mă să cînt — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale“ ((sala Come
dia) : Apus de soare — (orele 10), Marla 
Stuart — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : O 
femele cu bani — (orele 10), Adam și Eva
— (orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Orestia — (orele 10), Cum vă place — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Jocul de-a 
vacanța — (orele 10), Dragă mincinosule
— (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești (în Sala Palatului R. P. 
Romîne) : N-avem centru înaintaș — (o- 
rele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Frank al V-lea — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“: Băiatul șl vîntul (spectacol 
pentru copil — orele 11), Eu și materia 
moartă (spectacol pentru adulțl — orele 
20,30). Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala „Savoy“): Revista de altădată
— (orele 11), Carnaval la Tănase — (o- 
rele 20). Circul de Stat : Păcală șl Tîn- 
dală — (orele 15 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ghepardul — ci
nemascop (ambele serii) : Patria (9; 13; 
17; 21). Ciociara : Capitol (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21; la grădină — orele 19,30),
Flacăra (10,30; 14,15; 16,45; 19; 21,15), Au
rora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 — la 
grădină — orele 20), Modern (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Grădina „Vltan“ 
(Calea Dudești — orele 19,30), Arenele 
Libertății (Str. 11 Iunie — orele 20). 
Dragoste la zero grade : Republica (9,45; 
12; 14,30; 16,30; 18,45; 21,15), Luceafărul
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Excel
sior (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grivlța (10; 
12; 14; 16; 18; 20), Melodia (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Grădina „Doina“ (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 19,30), Stadionul 
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — orele 
19,45). Al nouălea nume : București (9,30; 
11,30; 13,30; 16,30; 18,30; 20,30). Banda de 
lași : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Giuleștl (9,30; 12; 14,30; 17,15; 20), Pacea 
(11; 16; 18; 20). Pășesc prin Moscova : Fe
roviar (10; 12; 14,30; 16; 18,30; 20,30).
Aventura de la miezul nopții : Festival 
(10; 12; 15; 17; 19; 21; la grădină — Pa
sajul Eforie — orele 19). Brațul nedrept 
al legii : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,30), înfrățirea între popoare (11; 16; 
18,15; 20,30), Arta (11; 16; 18,15; 20,30
— la grădină — orele 19,15). Fal
sificatorul : Central (10,15; 12,45; 17,45; 
20,15), Floreasca (12; 16; 18,15; 20,30), Ra
hova (10; 16; 18,15). La ștrada : Union (16; 
18,15; 20,30). Program pentru copii (dimi
neața), Rebelul magnific : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). In întîmplnarea vi
sului — Spartachiada republicană — 
Bastonașul : Timpuri Noi (10—21 în con
tinuare). întuneric în plină zi : Cultural 
(16; 18,15; 20,30). Căliți în foc — cinema
scop : Dacia (9,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

Cel șapte magnifici — cinemascop : Bu- 
zeștl (11; 15; 18; 21 — la grădină — orele 
19), Munca (12; 15; 17,45; 20,30). Doi colo
nei : Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Cei trei
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Bucegi (10; 12,15; 15,30; 18; 20,15 — la gră
dină — orele 19), Flamura (10; 15,30;
19,30). Viață sportivă : Unirea (11; 16; 
18,15; 20,30 — la grădină — orele 19). 
Moral ’63 : Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45 — la grădină — orele 19), Mio
rița (10,30; 12,45; 15; 17,30; 20), Lira (10,30; 
15,30; 18; 20,30 — la grădină — orele 19,15).

TELEVIZIUNE : Ora 8,50 — Gimnastica 
de înviorare la domiciliu. 9,00 — Emi
siune pentru copii și tineretul școlar : 
Aventurile pisoiului July, Cîntecul a- 
mlntirli, Telejurnalul pionierilor, în 
parcul vesel. 10,30 — Rețeta gospodinei. 
11,00 — Emisiunea pentru sate. In jurul 
orei 15,00 — Transmisie de la stadionul 
Dinamo : Repriza a Il-a a meciului de 
rugbi dintre echipele Steaua și Grlvița 
Roșie și întîlnlrea de fotbal dintre echi
pele Progresul șl Steagul Roșu. 19.00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Canțonete, 
serenade. 19,55 — Actualitatea cinemato
grafică. 20,35 — Documentarul „Sîmbra 
oilor“. 20,50 — Filmul artistic „îmblînzi- 
torii de biciclete“. 22,05 — Omul din 
umbră, la soare... In încheiere : Buletin 
de știri, sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit ușor. 

Cerul a fost variabil, mai mult acoperit 
în sudul și estul țării, unde au căzut 
ploi temporare sub formă de averse. 
Local a plouat și în podișul Transilva
niei. Vîntul a suflat slab pînă la potri
vit din sectorul nord-est. Temperatura 
aerului la orele 1-1 era cuprinsă între 
22 grade la Chișlnău Criș șl Vărădia și 
11 grade la Intorsura Buzăului. In Bucu
rești : vremea s-a încălzit ușor. Cerul a 
fost mai mult acoperit. Au căzut ploi 
temporare. Vîntul a suflat potrivit din 
sectorul nord-estlc. Temperatura maxi
mă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 
și 30 septembrie a. c. In țară : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil, 
lnnourări mai accentuate se vor produce 
la începutul intervalului în sud-estul 
țării, unde vor cădea ploi locale. Vint 
slab pînă la potrivit din sectorul nord- 
vestic. Temperatura în creștere ușoară ; 
minimele vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade local mal coborîte, iar maximele 
între 16 și 26 grade. In nordul țării 
condiții favorabile producerii brumei. 
In București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul nord-vestlc. 
Temperatura în creștere ușoară.



Nr. 6392 S G î N T E I A Pag. 3

ll/ill 11 Lilli MIASTili
1 BJISIĂIII SALE HAILE SELASSIE I 

iffl'llllf Al HIOI'IH

Plecarea delegației 
economice iraniene

(Urmare din pag. I-a)

al Etiopiei, a fost salutat cordial la 
coborirea din avion de președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Au fost intonate im
nurile de stat ale Etiopiei și R. P. 
Romîne. In același timp, în semn de 
salut, au fost trase 21 salve de arti
lerie. Cei doi șefi de state au trecut 
în revistă batalionul de onoare. Au 
fost prezentate apoi înaltului oaspe
te persoanele oficiale prezente pe 
aeroport. în încheierea ceremoniei 
a fost primită defilarea gărzii de 
onoare.

In drum spre mașinile oficiale, 
oaspeții și conducătorii statului 
nostru au fost salutați călduros de 
bucureștenii aflați pe aeroport. Un 
grup de pionieri au oferit flori.

Cei doi șefi de state au răspuns 
aclamațiilor mulțimii, după care 
s-au urcat împreună într-o mașină 
escortată de motocicliști.

Coloana mașinilor oficiale s-a în
dreptat spre reședința înaltului oas
pete. Pe autostradă erau arborate 
steagurile celor două țări. Numeroși 
bucureșteni au salutat trecerea ce
lor dod șefi de state.

Convorbirile romîno-etiopiene
La Palatul Consiliului de Stat al 

R. P. Romîne au început sîmbătă 
după-amiază convorbirile oficiale 
romîno-etiopiene.

Din partea romînă au luat parte 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat, Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Mircea 
Nicolaescu, ministrul R. P. Romîne 
la Addis Abeba.

La Consiliul de Stat
(Urmare din pag. I-a)

Consiliului de Stat, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
a făcut o vizită de răspuns înaltului 
oaspete la reședința acestuia.

După încheierea discuției priete
nești care a avut loc cu acest prilej, 
împăratul Etiopiei a înmînat pre
ședintelui Consiliului de Stat ordi
nul etiopian „Marele colan al reginei 
din Saba“.

Cu acest prilej a spus : Pentru

Toastul președintelui Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Urmare din pag. I-a)

Republica Populară Romînă, pro
fund atașată idealurilor nobile ale 
colaborării internaționale, promo
vează cu fermitate o politică de 
pace, întemeiată pe principiile 
coexistenței pașnice între state cu 
sisteme sociale diferite, aducîndu-șl 
contribuția proprie la rezolvarea 
problemelor care frămîntă contem
poraneitatea.

Majestate,
Exprimînd încă o dată bucuria pe 

care ne-o prilejuiește nouă tuturor 
vizita în Romînia a solilor Etiopiei,

Toastul împăratului Etiopiei
Haite Selassie I

(Urmare din pag. I-a)

Ea cere suficientă forță fizică pentru 
a descuraja pe cei care ar dori să se 
amestece în afacerile interne și să 
smulgă din mîinile poporului unei 
țări capacitatea sa de a controla și 
conduce propriul său destin. Ea cere 
o concepție care să completeze li
bertatea dobîndită în alte domenii, 
o concepție care să facă celelalte a- 
tribute ale ei semnificative și valo
roase, nu doar întîmplări în cursul 
istoriei.

Lupta Etiopiei pentru apărarea in
dependenței sale a constituit un pu
ternic sprijin moral pentru popoa
rele africane în lupta lor pentru in
dependența națională. Cu toate că 
continentul Africii nu a fost deplin 
eliberat, am convingerea fermă că, 
cu ajutorul Organizației Unității 
Africane — un organism care a fost 
creat prin eforturile comune ale tu
turor guvernelor și popoarelor _Afri
cii — se va realiza libertatea între
gii Africi.

In acest domeniu, ca și în alte do
menii de acțiune, faptele contează 
mult mai mult decît simplele cu
vinte. Din fericire, atît Etiopia cît 
și Romînia au dovedit prin fapte 
hotărîrea lor fermă de a dobîndi 
binefacerile libertății, de a asigura 
pentru popoarele lor binefacerile

Spectacol
Sîmbătă seara la Teatrul de Operă 

și Balet a avut loc un spectacol de 
gală oferit de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Au participat împăratul Haile Se
lassie I și membrii suitei sale ofi- 
cia.16.

Aii luat parte Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, și alți conducători 
ai statului nostru, miniștri, condu
cători ai unor instituții centrale, 
personalități ale vieții culturale șl

In cursul călătoriei spre Bucu
rești împăratul Etiopiei a fost înso
țit de Mircea Nicolaescu, ministrul 
R. P. Romîne la Addis Abeba.

★
împăratul Etiopiei a depus în 

aceeași zi o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei.

împreună cu înaltul oaspete au 
venit Gheorghe Apostol, Grigore 
Geamănu, Corneliu Mănescu, per
soanele oficiale etiopiene, precum și 
ministrul R. P. Romîne la Addis 
Abeba.

La monument se aflau membri ai 
Consiliului de Stat, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, membri 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Sfatului popular al 
Capitalei, generali și ofițeri supe
riori.

Pe platou se aflau numeroși bucu
reșteni.

Un batalion a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

După depunerea coroanei, înaltul 
oaspete și suita sa oficială au păs
trat un moment de reculegere.

în încheierea solemnității, cei 
prezenți au primit defilarea batalio
nului de onoare.

(Agerpres)

Din partea etiopiană au luat par
te Majestatea Sa Imperială Haile 
Selassie I, împărat al Etiopiei, Al
teța Sa Ras Imru Haile Selassie, ge
neral locotenent Abye Abbebe, pre
ședintele Senatului, Katema Yifru, 
ministrul afacerilor externe ad-inte- 
rim, Petros Sahlou, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al E- 
tiopiei la București, dr. Menassie 
Haile, ministru adjunct, șeful de
partamentului politic în cabinetul 
particular al Majestății Sale, Joha- 
ness Kidane-Mariam, ministru ad
junct, secretar particular.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate și de
plină înțelegere reciprocă.

lupta eroică pe care ați dus-o în in
teresul poporului dv. și pentru că 
dv. simbolizați aspirațiile poporului 
romîn în folosul căruia ați dus lup
ta, vă rog să primiți această decora
ție, cea mai înaltă distincție acorda
tă de guvernul etiopian.

Mulțumind pentru înalta distinc
ție, președintele Consiliului de Stat 
a spus : O consider ca o mare cinste 
care'mi se face, ca'un simbol al sen
timentelor pe care le nutriți față de 
poporul și țara noastră, al prieteniei 
dintre popoarele și țările noastre.

în frunte cu Majestatea Voastră, 
sîntem încredințați că această vizită 
va reprezenta un aport de seamă 
la o mai bună cunoaștere reciprocă, 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre Republica Populară Romînă 
și Etiopia, în interesul popoarelor 
noastre, al păcii și colaborării inter
naționale.

Să ridicăm paharul în sănătatea 
Majestății Sale Imperiale Haile Se
lassie I și a celorlalți înalți oaspeți 
etiopieni, pentru prosperitatea po
porului etiopian, pentru prietenia 
trainică dintre poporul romîn și po
porul etiopian, pentru pace, priete
nie și colaborare între toate popoa
rele !

păcii și prosperității și de a acorda 
sprijinul cel mai ferm celor ce ur
măresc aceleași țeluri.

Relațiile între Etiopia și Romînia 
nu sînt de dată recentă. Noi ne-am 
cunoscut de foarte multă vreme și 
cunoașterea s-a transformat de 
mult în simpatie și prietenie. în
deosebi, eu personal nu voi uita 
niciodată sprijinul curajos pe care 
l-am primit din partea d-lui Titu- 
lescu, pe atunci ministru al aface
rilor externe al Romîniei, în ziua 
nefericită cînd am cerut în fața Li
gii Națiunilor ajutor împotriva fas
ciștilor care au cotropit Etiopia.

Ceea ce Titulescu a făcut pentru 
poporul etiopian este înscris în ini
mile tuturor etiopienilor și aminti
rea faptelor sale va trăi veșnic.

Așa cum am beneficiat în trecut 
de pe urma acțiunilor noastre reci
proce în aceste domenii, tot astfel 
va prospera și înflori colaborarea 
noastră armonioasă în viitor.

Propun un toast pentru această 
colaborare fericită, pentru prietenia 
dintre popoarele Etiopiei și Romî
niei, pentru pacea și prosperitatea 
noastră a tuturor, pentru sănătatea 
și fericirea nobilului popor romîn și 
pentru bunăstarea personală a bu
nului nostru prieten, Excelența Sa 
Domnul președinte Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

de gală
artistice, generali și ofițeri superiori, 
ziariști, precum și șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Spectacolul, care a cuprins piese 
simfonice și coregrafice, arii din 
opere, cîntece și dansuri populare 
în interpretarea unor formații ar
tistice valoroase și cunoscuți soliști, 
s-a bucurat de un frumos succes.

Artiștilor le-au fost oferite coșuri 
cu flori din partea celor doi șefi de 
state. (Agerpres)

Delegația economică din Iran 
condusă de dr. Manoutchehr Egh- 
bal, președintele Societății națio
nale iraniene de petrol, fost prim- 
ministru al Iranului, a părăsit sîm
bătă dimineața Capitala.

Oaspeții au fost conduși de Victor 
Ionescu, ministrul comerțului ex
terior, membri ai conducerii și re
prezentanți ai Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei și Minis
terului Comerțului Exterior.

Ăr
Intr-o convorbire pe care dr. Ma

noutchehr Eghbal a avut-o, înainte 
de plecare, cu redactorul Agenției 
romîne de presă „Agerpres“, Mircea 
Bumbac, a declarat :

După cum se știe, acum cîteva 
luni între guvernele iranian și ro
mîn a fost semnat un acord comer
cial și de plăți. Sînt convins că acest 
acord va duce la continua dezvol
tare a relațiilor economice dintre 
țările noastre. Desigur și vizita 
noastră în Romînia va contribui în
tr-o mare măsură la realizarea a- 
cestui acord economic pe viitor.

Delegația pe care am condus-o s-a 
interesat în special de problemele 
industriei petrolului. Am avut plă

INFOR
VIZITA CONDUCERII 

ANSÀMBLULUI DE BALET 
SOVIETIC LA C.S.C.A.

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Constanța 
Crăciun, a primit sîmbătă dimineață 
conducerea ansamblului de balet al 
Teatrului Mare Academic de Stat 
din Moscova : pe M. Anastasiev, di
rector adjunct al teatrului, N. Gri- 
gorovici, conducător artistic, precum 
și prim-soliști ai ansamblului.

A fost de față G. Cebotariov, con
silier al ambasadei Uniunii Sovieti
ce la București.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala acad. 

Athanase Joja, membru în Consi
liul Executiv al U.N.E.S.C.O., pen
tru a participa la lucrările celei de-a 
68-a sesiuni a Consiliului Executiv, 
care se va ține la Paris între 29 sep
tembrie și 19 noiembrie.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ai Comisiei naționale a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O

■jir

Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Moscova, delegația 
U.T.M. și U.A.S.R. condusă de tova
rășul Petre Enache, prim-secretar

CUPLAJUL DE PE STADIONUL DINAMO
VA H RADIOTELEVIZAT

Astăzi după-amiază pe stadio
nul Dinamo din Capitală va avea 
loc un interesant cuplaj sportiv. 
La ora 14,15 se dispută derbiul 
campionatului de rugbi între Gri- 
vița roșie — Steaua, iar în con
tinuare, de la ora 16, partida de 
fotbal Progresul — Steagul roșu 
din cadrul campionatului repu
blican al categoriei A.

Televiziunea va transmite re

NOTE DE CĂLĂTORIE

ÎNSORITA S I C I L ! E
O dată cu „entrata" ștampilată pe pa

șaport, am debarcat în portul Siracuza, 
pe pămîntul frumoasei insule Sicilia, în 
acel Mezzogiorno (sud) al Italiei, după 
care jinduiesc nordicii dornici de mult 
soare, peisaj dulce, romantism și vegeta
ție luxuriantă.

Blocuri mari, moderne în al căror co
lorit viu predomină verdele, dau un aer 
tineresc bătrînei Siracuze, ce păstrează 
pe alocuri vestigiile civilizației grecești, 
care a ajuns în antichitate și aci.

Mezzogiorno nu este doar o noțiune 
geografică, ci mai cu seamă o serioasă 
problemă națională, economică și socială 
a Italiei. Regiunea de la porțile Romei 
pînă în extremul sud al țării cuprinde șase 
provincii continentale și două insule — 
Sardinia și Sicilia. Ea ocupă 27 la sută 
din teritoriu, 26 la sută din populație. 
27 la sută din produsul net al agricultu
rii, dar îi revine mai puțin de 10 la sută 
din venitul industrial și comercial al țării, 
constituind un contrast frapant cu nordul 
industrializat.

Mulți italieni mi-au vorbit ca de o 
problemă vitală pentru milioane de oa
meni despre necesitatea dezvoltării eco
nomice a Sudului, unde 60—70 la suta 
din populație este ocupată în agricul
tură.

Prin problemele specifice și înfățișarea 
ei aparte, frămîntările sale sociale, tra
dițiile ei adine înrădăcinate, prin feno
menul tipic al Mafiei, Sicilia are o indi
vidualitate foarte pronunțată, ea fiind tot
odată chintesența întregului sud. Renumi
tă în antichitate ca grînar al Cartaginei și 
Romei, ca punct de răscruce între atîtea 
civilizații mediteraniene, Sicilia a fost pe 
rînd feniciană, apoi greacă, cartagineză, 
romană, vandală și arabă. Abia în secolul 
trecut, după ce în 1860 a debarcat la 
Marsala cutezătorul Garibaldi pentru a 
înfăptui unitatea națională, Sicilia s-a ali
pit la Italia. In ultimii douăzeci de ani, 
Sicilia, ca și întreg Mezzogiorno, a 
cunoscut puternice lupte sociale ale ță
ranilor pentru pămînt și greve ale mun
citorilor de la minele de sulf pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă și de 
trai. Dispunînd de mînă de lucru ieftină, 
Sicilia a dat în trecut cofa cea mai mare 
de emigranți către S.U.A., țările Euro
pei occidentale, iar în ultimul timp, mai 
ales spre industriile din nordul țării. 

cerea să vizităm cîteva rafinării și 
uzine din țara dv. care ne-au im
presionat mult. In convorbirile pe 
care le-am avut cu reprezentanți ai 
guvernului dv. am invitat o delega
ție romînă, însoțită de experți, să 
viziteze instalațiile petroliere din 
Iran. Sperăm că în acest fel vom 
dezvolta și mai mult cooperarea 
economică dintre țările noastre.

Sînt foarte fericit că ne aflăm în 
țara dv. unde ne-am bucurat de o 
primire călduroasă. în timpul vizi
tei am constatat că în 20 de ani 
Romînia a făcut multe progrese. O 
ilustrare a acestui fapt este și Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale pe care am avut plăcerea s-o 
vizităm. Aci am văziit minunatele 
rezultate obținute de poporul ro
mîn. Sîntem pe deplin convinși că 
în scurt timp Romînia, cu progra
mul său economic atît de judicios 
elaborat, va face noi și mari pași 
spre prosperitate. Vom fi foarte fe
riciți s-o vizităm în viitor și sîntem 
siguri că ne vom bucura de aceeași 
frumoasă primire.

Mulțumim foarte mult oficialită
ților și poporului romîn pentru os
pitalitatea lor.

M A T I I
»

al C.C. al U.T.M., care a participat 
la lucrările Forumului Mondial de 
solidaritate al tineretului și studen
ților în lupta popoarelor pentru 
independență și eliberare națională, 
pentru pace.

★
Sîmbătă lordul Waldegrawe, pre

ședintele Comisiei forestiere din 
Marea Britanie, care se află în țara 
noastră la invitația ministrului eco
nomiei forestiere, și-a continuat vi
zita în regiunea Ploiești. în cursul 
dimineții, oaspetele englez a vizitat 
pepiniera centrală silvică de la Bei
zadele. După-amiază, el a plecat 
spre Delta Dunării.

(Agerpres)

Programul Expoziției realizărilor 

economiei naționale 

pentru duminică 27 septembrie
Se aduce la cunoștința publicului 

că duminică 27 septembrie „Expo
ziția realizărilor economiei naționa
le“ a R.P. Romîne va fi deschisă, în 
mod excepțional, numai intre orele 
9—15.

Luni, expoziția va fi deschisă în 
mod obișnuit, începînd de la ore
le 15.

priza a doua a întîlnirii de rugbi 
(cu începere de la ora 15) și în 
întregime meciul de fotbal. Pos
turile de radio vor transmite pe 
programul I repriza a doua a me
ciului de rugbi și, cu începere de 
la ora 16,50, aspecte din repriza 
secundă a partidelor de fotbal 
Progresul — Steagul roșu și 
C.S.M.S. Iași — Crișul Oradea.

Ținutul sudic, cu problemele sale acu
te, a fost „redescoperit" mai ales după 
ultimul război mondial și înfățișat în ro
manul cu viguroase accente sociale al 
lui Carlo Levi — „Christos s-a 
oprit la Eboli” — primul care 
a dezvăluit situația din aceste re
giuni. „Ancheta la Palermo” a lui 
Danilo Doici, a fost apoi o mărturie pe viu 
a realităților siciliene. Datorită luptei ma
selor populare, cît și din necesități econo
mice, în ultimii 15 ani statul italian a luat 

Stradă din Palermo

o serie de măsuri pentru îmbunătățirea 
situației economice și sociale a suduluu 
Printre altele, a fost întemeiată în 1950 
„Casa del Mezzogiorno”, un organism 
mentt să contribuie la dezvoltarea econo
mică a acestor regiuni. întreprinderile 
particulare din nord au fost încurajate să 
facă investiți: în sud, au apărut o serie 
de întreprinderi industriale, mai ales în 
Sicilia. Un sicilian îmi relata că acum, 
după un oarecare început de dezvoltare 
a regiunilor sudului, venitul mediu pe 
cap da locuitor este de 130 000 de lire

DIN VIAȚA CULTURALA
internațională

La moartea lui Sean O'Casey Un film despre

După cum s-a mal anunțat, la 18 
septembrie a murit în vîrstă de 84 
de ani cunoscutul dramaturg irlan
dez Sean O’Casey. El a fost unul 
din marii inovatori ai teatrului 
contemporan, reprezentant strălu
cit al realismului socialist în lite-

Proiect de perfecționare 
a ortografiei ruse

In presa sovietică a fost publicat 
zilele trecute un proiect de propuneri 
alcătuit de comisia pentru perfecțio
narea ortografiei rusești, de pe lingă 
Institutul de limbă rusă al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. La lucrările a- 
cestei comisii au luat parte reprezen
tanți ai Academiei de Științe, ai mi
nisterelor învățămintului superior și 
mediu de specialitate, Uniunii scriito
rilor, Ministerului Învățămintului și 
Academiei de științe pedagogice a 
R.S.F.S.R., lingviști, profesori ai șco
lilor superioare și medii, metodiști și 
psihologi.

Așa cum se arată în proiect, actu
alul regulament al ortografiei și punc
tuației rusești nu necesită o revizuire 
radicală. El conține însă unele lipsuri 
care îngreunează studiul limbii ruse. 
Proiectul de propuneri a fost alcătuit 
în urma unei intense activități științi-

Muzică
0 Arthur Rubinstein, Zino Fran- 

Cescatti, Philippe Entremont și Socie
tatea Conservatorului din Paris au 
inaugurat, la 26 septembrie, la teatrul 
Champs Elysées, un festival Beetho
ven, care va dura șase săptămini. Con
certele vor fi dirijate de André Cluy- 
tens. Acesta va dirija, de asemenea, 
la Operă, șase reprezentații cu „Salo- 
meea", pe care o va pune în scenă 
Wieland Wagner.

• Compozitorul sovietic I. Meitus 
lucrează la opera „Vladimir Ulianov“. 
Libretul aparține poetului ucrainean 
Dmitro Pavlicico și artistei emerite a 
R.S.S. Ucrainene, A. Vasileva. După 
cum a declarat Meitus, noua operă va 
fi o lucrare despre anii din tinerețea 
lui Vladimir Ilici, despre formarea lui 
ca revoluționar, despre soarta tragică a 
fratelui său Alexandr și despre eveni
mentele de la Kazan din acea perioa
dă istorică.

anual la Agrigento, de 247 000 la Pa
lermo, capitala Siciliei, ceea ce înseam
nă că, în ansamblu, s-a ridicat de abia 
numai la jumătate din media națională.

Expresul de Palermo se îndreaptă cu 
viteză spre Catania, al doilea oraș al 
insulei, denumit „Milano al Siciliei”. De-a 
lungul coastei de un relief auster, asemă
nător cu cel grecesc, apar numeroase re
zervoare albe, strălucind în soare, ale 
unor mari rafinării moderne. Rafinăriile de 
la Siracuza și Augusta, alături de alte in

dustrii tinere ce-și etalează instalațiile 
nou-nouje, conferă bătrînei Sicilii o în
fățișare mai proaspătă. Catania : un oraș 
animat, zgomotos, aspeefuos. Tabloul ci
tadin modern este punctat de co
șuri de fabrici. Catania e cunoscută ca un 
important centru economic și cultural al 
Siciliei, cît și ca un port activ.

In apropiere de Catania se înalță im
punător cel mai activ vulcan din Europa, 
Etna (vîrful său atinge 3 296 metri), 
căruia Catania și mai ales Messina i-au 
plătit tribut deseori. Pe pantele munte

ratura de limbă engleză. La cea 
de-a 84-a aniversare a sa, O’Casey 
a declarat : „Acum sînt mal mult 
decît oricînd un comunist*. Din a- 
ceastă convingere au izvorît forța 
și optimismul întregii sale creații.

O’Casey a obținut întîiul său 
succes în 1923 cu piesa „Umbra u- 
nui pușcaș", urmată curînd de 
„Junona și păunul' (1924) care i-a 
adus o notorietate internațională. 
Reprezentarea piesei „Plugul și 
stelele", inspirată de revoluția ir
landeză din 1916, a stîrnit la Du
blin adevărate tulburări de stradă, 
în urma cărora reprezentațiile 
au fost întrerupte. „Steaua devine 
roșie' (1940) și „Trandafirii roșii 
pentru mine' (1942) sînt lucrări cu 
un puternic suflu revoluționar. în 
centrul acestor piese stau eroi re
prezentativi din rîndurile clasei 
muncitoare, cu o bogată vervă 
populară și un cald umanism. Sean 
O’Casey a luat în opera sa apă
rarea celor umili și oprimați. El a 
fost de asemenea un publicist ac
tiv, a colaborat la ziarul „Daily 
Worker', organul Partidului Comu
nist din Marea Britanie, făcînd 
parte un timp din colegiul său de 
redacție.

fice în domeniul ortografiei și a ex
perimentării unor propuneri în școli. 
Comisia a atras la discutarea proble
melor actuale ale ortografiei și punc
tuației numeroși specialiști din diverse 
organizații și instituții. Proiectul noilor 
reguli va fi confruntat cu codul exis
tent — „Regulamentul ortografiei și 
punctuației ruse“ din 1956 — și va fi 
larg popularizat și dezbătut în presă.

A. MUNTEANU

Rolul lui Michelangelo in filmul „Chinul și extazul", consacrat vieții ma
relui artist al Renașterii, este interpretat de actorul american Charlton 

Heston

lui, care fumega în zilele cînd l-am vă
zut noi, fiind înconjurat de un guler alb 
la care locuitorii priveau ca la un perma
nent avertisment, se vedeau stațiunile de 
vilegiatură și de sport de iarnă care a- 
duc venituri Cafaniei. Telefericul ne-a 
dus rapid spre crater pe fundul căruia, 
folosindu-ne de ochelari speciali, am ză
rit zvîcniiurile lavei roșietice, țîșnind în- 
fierbîntată din măruntaiele pămîntului. O 
feerie nocturnă extraordinară, dar și în
fricoșătoare.

Peisajul industrial caracteristic coas
telor de est ale Siciliei se estompează 
dispărînd pe măsură ce pătrunzi în inima 
insulei. înainte fi se deschide un pei
saj arid, cu coline arse, fără rîuri, cu 
cactuși uriași prăfuiți, uneori cu palmieri 
pitici, unde soarele pîrjolește fotul : pie- 

. freie, cărările, casele ce te fac să te crezi 
în Africa. Regiunea aceasta din stepă este 
tăiată în unele locuri de ogoare, unele în 
terase. Pămîntul arabil ocupă circa 30 la 
sută din suprafața insulei. Dar rareori în- 
tîlnești vreo urmă din „sîngele pămîntu- 
lui" ’, cum este denumită aici apa. Țăranii, 
asudînd sub valurile calde ale Sirocoului 
ce suflă dinspre Africa, trebăluiesc pe o- 
goare, unde spicele de grîu tremură sub 
îmbrățișarea vînfului african. Inferesîn- 
du-te, afli că unii sînt sfăpîni ai pămîn- 
lului ce-l muncesc în urma reformei agra
re, dar există și dijmași (mezzadri) și 
pălmași (braccianti) iar mulji sînt încă 
„nullatenfi" (nu au nimic). Pe cîte una din 
colinele ce ondulează de la un capăt la 
celălalt orizontul muntos și monoton al Si
ciliei din interior se mai întîlnește, din 
cauză că mecanizarea este încă la în
ceput, scena arhaică : un țăran treierînd 
grîul întins pe jos cu ajutorul a doi 
catîri pe care-i mînă cu biciul, în timp 
ce intonează formula seculară : „Infun- 
dă-ți piciorul acolo unde-i tatăl lumii — 
grîul"... Și apoi : „Calcă-I să se înălbeas- 
că spicul..." Batozele au început să înlo
cuiască acest mijloc tradițional de treie- 
riș. Există planuri mai largi pentru me
canizarea, încă redusă, a agriculturii. In 
urma reformei agrare din 1950 — rezul
tat al luptelor maselor țărănești pentru 
pămînt — Sicilia nu mai cunoaște azi 
marile latifundii de care vorbește Lam
pedusa în celebrul său roman „Ghepar
dul". Peste 14 000 de familii au primit 
pămînt, urmînd să-l plătească în 30 de 
ani. încă în curs de aplicare, reforma a re
dus proprietatea mare la 200 de hectare. 
Au dispărut de pe ogoarele în arendă acei 
„gabelotti", vătafii moșierilor șl baroni
lor sicilieni. Mulți conducători ai luptei 
pentru reforma agrară au căzut sub

Michelangelo
In Italia se încheie manifestă

rile celebrative ale „Anului Michelan
gelo” care a marcat împlinirea a patru 
veacuri de la moartea marelui artist al 
Renașterii, Un interes special a suscitat, 
în ultima vreme, turnarea unui film ce 
evocă personalitatea prodigioasă a 
creatorului cunoscutelor fresce din Ca
pela sixtină. Trebuind să povestească 
cinematografic, succesiv,, cei patru ani 
de muncă dramatică închinați de Mi
chelangelo pictării acestor fresce, au
torii filmului s-au văzut puși în fața 
unei probleme a cărei dificultate ar
tistică nu mai e nevoie să fie subliniată. 
Se cerea ca spectatorului să-i fie înfăți
șate zidurile capelei, cum arătau ele la 
sfîrșituț primului deceniu al secolului al 
16-lea (peretele din fund cu fresce de
teriorate, aparfinînd lui Pinturicchio și 
Perugino, a fost, după cum se știe, 
acoperit 25 de ani mai fîrziu cu un alt 
zid pictat de Michelangelo cu scenele 
„Judecății de apoi"); se cerea să fie re
produse picturi de Ghirlandaio și Botti
celli, să se redea evoluția desăvîrșirii 
operei lui Michelangelo. Pe platourile 
de filmare da pe strada Pontina din 
Roma a fost reconstituit, sub suprave
gherea mai multor arhitecji, originalul 
construcției. Pentru picturi s-a apelat 
mai întîi la panouri fotografice aplicate 
pe un fond plastic, după ce culorilor li 
s-a dat fenta originară. Reproducerile 
fotografice n-au putut însă rezolva in
tegral problema, date fiind dimensi
unile unor tablouri. Pentru copierea a- 
cestora și pentru finisarea detaliilor 
întregului ansamblu au fost solicitați și 
au lucrat intens 35 de pictori. Asu
pra rezultatelor muncii lor artistice se 
vor pronunța acum cronicarii filmului 
și spectatorii.

Octavian PALER

gloanțele membrilor Mafiei, dar jertfa lor 
n-a fost zadarnică ; și în sud se simte 
fără îndoială vîntul înnoirilor. Dar pînă 
acum n-a fost lichidată instituția feudală 
a mezzadriei (dijma). Și acum, după ce 
au strîns recolta, mezzadrii (dijmașii) vor 
cere să li se împartă recolta după noua 
lege a repartiției produselor, care pre
vede ca ei să ia o cotă mai ridicată din 
producție (65 la sută, iar proprietarii 35 
la sută). Un ziar local relata că a și în
ceput în întreaga provincie bătălia mez- 
zadrilor pentru repartizarea recoltei con
form noii legi.

O caracteristică a Siciliei o constituie 
așezările ei rurale foarte aglomerate și 
distanțate unele de altele, Safe uriașe cu 
cîte 20—30 000 de locuitori, alcătuite din 
aglomerări de locuințe — adesea niște 
cuburi de piatră, de culoare cenușie, 
uneori doar cu o ușă și puține ferestre. 
Pentru a ajunge la ogor, țăranii trebuie 
adesea să străbată mulți kilometri. Se fo
losesc de catîr, de „caretto” (căruță si- 
ciiiană) pictată uneori în culori cu scene 
originale din istorie, unii de biciclete sau 
motociclete. Cînd pleacă la cîmp cu su
tele ori „miile, poți auzi acea „Canzuna 
siciliana" care dă glas, sub forma melo
diei ritmate, sentimentelor și pasiunilor 
aprige ale sicilianului.

în inferiorul insulei, agricultura a ră- 
mas încă extensivă. Totuși, datorită fer
tilității solului, climei prielnice și muncii 
neobosite a țăranilor, Sicilia dă o mar« 
producție de grîu, precum și circa 4 mi
lioane chintale de citrice, ceea ce re
prezintă aproape jumătate din producția 
globală a Italiei. Apa pentru irigație este 
scoasă din adîncuri cu catîri legați la 
ochi ce se învirtesc, după metoda arabă, 
in jurul unei roți de lemn prevăzută cu 
căldări, al căror conținut se varsă într-un 
jgheab sau^ rezervor... Este așa-numita 
„senia , alături de care încep acum să-și 
facă loc și mijloacele moderne de iri
gație. In scopul sporirii producției agri
cole se prevede ca suprafața irigată, care 
ocupă acum 90 000 ha, să ajungă la o 
zecime din suprafața totală cultivată, de 
aproape două milioane ha.

Sicilia este una din cele cinci regiuni 
cu autonomie administrativă din Italia. 
Ea are și un parlament regional, în scopul 
unei mai bune autogospodăriri. Unii din 
gospodarii ei ne-au expus planurile lor 
pentru reînnoirea insulei, pentru desă- 
vîrșirea reformei agrare, pentru dezvol
tarea economică, strîns legată de indus
trializarea regiunii. Despre toate acestea 
voi vorbi într-un alt reportaj.

Al. GHEORGHIU
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Consiliul de Securitate a hotărît

Prelungirea mandatului 
forței 0. N

NEW YORK 26 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșit dezbaterile Consiliului de 
Securitate privitoare la prelungirea 
mandatului forței O.N.U. din Cipru, 
care a expirat la 26 septembrie. Lu
înd în dezbatere proiectul de rezo
luție prezentat de reprezentanții 
Braziliei, Boliviei, Coastei de Fildeș, 
Marocului și Norvegiei, Consiliul de 
Securitate l-a adoptat în unanimita
te, prelungind mandatul forței 
O.N.U. din Cipru cu încă trei luni," 
adică pînă la 26 decembrie. Textul 
rezoluției adoptate prevede, între 
altele, că staționarea forței O.N.U. 
în insulă se va face în continuare, 
în conformitate cu hotărîrea Consi
liului de Securitate din 4 martie a.c.

Luînd cuvîntul după adoptarea re
zoluției, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a declarat că a hotărît 
să numească pe Carlos Alfredo Ber- 
nardes (Brazilia) reprezentant per
sonal al său în Cipru, în locul lui 
Galo Plaza Lasso, care a primit mi
siunea de mediator al O.N.U. în Ci
pru. U Thant a informat, de aseme
nea, Consiliul de Securitate că în
tre guvernul Turciei și cel al Cipru
lui a fost încheiat un acord privind 
modalitățile de înlocuire a unei părți 
a contingentului turc staționat în 
insulă. El a mai făcut cunoscut că 
în urma unei înțelegeri intervenite 
la Nicosia, șoseaua care leagă Ky-

ve- 
ex- 
din

de

rennia de capitala Ciprului, aflată 
pînă în prezent sub controlul con
tingentului turc din Cipru și al ci- 
prioților turci, va trece sub contro
lul direct al forței O.N.U. din Cipru. 
Abordînd problema finanțării for
ței O.N.U. din Cipru, U Thant a de
clarat că în cazul cînd contribuțiile 
voluntare pentru întreținerea con
tingentelor militare ale Națiunilor 
Unite nu vor fi obținute se va 
dea obligat să retragă înainte de 
pirarea mandatului forța O.N.U. 
Cipru.

In cursul ședinței Consiliului
Securitate au rostit cuvîntări repre
zentanții S.U.A., U.R.S.S., Marii Bri
tanii, Turciei, Greciei și Ciprului. în 
declarația sa, ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, Spyros Kyprianu, 
a făcut cunoscut celor prezenți la 
dezbateri că a cerut înscrierea pro
blemei cipriote pe ordinea de zi a 
viitoarei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

ATENA 26 (Agerpres). — Luînd 
cunoștință de hotărîrea președinte
lui Ciprului, Makarios, de a cere Se
cretariatului O.N.U. înscrierea pro
blemei cipriote pe ordinea de zi a 
viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale, primul ministru al Greciei, G. 
Papandreu, a declarat că guvernul 
grec este în întregime de acord cu 
această hotărîre.

Sîmbătă dimineața a sosit la 
Tours delegația parlamentară ro- 
mînă condusă de președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
precum și ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Paris, dr. Victor Dimitriu. 
La sosire, delegația a fost întîmpi- 
nată de reprezentanți ai conducerii 
organelor locale de stat. Jean Caba- 
nius, directorul societății de utilaj 
electric „Electricité de France“, a 
oferit un dejun în cinstea delegației 
parlamentare romîne.

In după-amiaza aceleiași zile, de-

legația M.A.N. a vizitat instalațiile 
centralei atomoelectrice de la Chi- 
non. Delegația a vizitat apoi caste
lul Sache, unde se află muzeul Bal
zac și unde marele romancier fran
cez a locuit între anii 1828 și 1848 și 
a scris cea mai mare parte a opere
lor sale. Oaspeții romîni au semnat 
în cartea de aur a muzeului. Seara 
a avut loc un dineu oferit de M. 
Thomas, prefectul departamentului 
Indrei și Loarei.

Georges DASCĂL

T î r g a 1 
internațional 
de la Alger 
Pavilionul
vizitat de președintele Ben Bella

R. P. Romine

după-amiază, în prezenta

îngrijorat de revolta triburilor din munți

Khanh solicită
sprijinul., adversarilor săi

SAIGON 26 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. relatează că primul minis
tru 6ud-vletnamez, generalul Khanh, 
a solicitat vineri pe doi dintre ad
versarii săi politici, aflați în exil, 
generalii Ton That Dinh și Le Van 
Kim, să-1 ajute pentru a pune capăt 
rebeliunii triburilor de munteni. A- 
ceștla ar fi primit permisiunea să 
părăsească locul exilului (regiunea 
muntoasă Dalat) pentru a încerca să

Programul Comitetului național
de eliberare a Congoului

MENȚINEREA Șl ÎNTĂRIREA PĂCII 
PROBLEMA CEA MAI IMPORTĂM1

SANAA 26 (Agerpres). — în Re
publica Arabă Yemen s-a sărbăto
rit la 26 septembrie a doua aniver
sare a revoluției yemenite. Cu a- 
cest prilej, capitala Yemenului, Sa
naa, a fost împodobită în mod 
festiv. Mii de cetățeni și reprezen
tanți ai triburilor au ieșit pe princi
palele străzi ale capitalei purtînd 
steaguri și pancarte.

în cursul dimineții, în fața trupe
lor aliniate în piața Tahrir a rostit 
o cuvîntare generalul Hassan al 
Emary, vicepreședinte al Republicii 
Arabe Yemen. Apoi a avut loc o 
paradă militară, la care au luat par
te trupe yemenite și trupe egiptene 
care se află în Yemen pentru a a- 
juta această țară în menținerea 
securității la granițele ei. La paradă 
au asistat conducătorii Republicii 
Arabe Yemen, în frunte cu preșe
dintele Abdullah al Sallal, și oaspeți 
din țările arabe și din alte țări ale 
lumii. Seara a avut loc un mare 
miting popular, la care au participat 
mii de cetățeni ai capitalei și re
prezentanți ai celorlalte regiuni ale 
țării. Cu acest prilej, președintele 
Abdullah al Sallal a rostit o cuvîn
tare.

BRAZZAVILLE 26 (Agerpres). — 
Săptămînalul „Jeune Afrique“ a pu
blicat un document intitulat „Pro
gramul de acțiune al Comitetului 
național de eliberare a Congoului“. 
(După cum s-a mai anunțat, din 
acest motiv guvernul congolez a 
emis un decret prin care revista este 
interzisă la Leopoldville).

Documentul expune punctul de 
vedere al comitetului asupra situa
ției politice din Congo, precum și 
propuneri în vederea rezolvării ac
tualei crize politice și subliniază ca 
principală sarcină „restabilirea su
veranității populare și unirea for
țelor progresiste în scopul realizării 
unor schimbări istorice“. „Ne pro
nunțăm pentru cucerirea unei inde
pendențe naționale depline, restabi
lirea libertății și democrației națio
nale, restituirea tuturor bogățiilor 
naturale către poporul congolez su
veran, precum și instaurarea unui 
guvern revoluționar național și 
popular“, se spune în document. „Pe 
plan extern, ne pronunțăm pentru 
o politică externă independentă, ba
zată pe neutralism pozitiv, pe întă
rirea unității africane, pe lupta nea

La 24 septembrie, Intre reprezentanții guvernului R. Germane șl
Senatului vest-berllnez a fost semnat un acord In problema autorizațiilor 
de trecere. In fotografie : vizitatori din R. F. Germană așteaptă la punctul 
de control Helwlch-Helnestrasse pentru a Intra în capitala R. D. Germane

bătută împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pe lupta pentru 
pace în întreaga lume“.

Pentru a atinge aceste obiective, 
Comitetul național de eliberare 
cheamă poporul congolez să-și 
unească și să-și organizeze forțele 
pentru a scutura jugul neocolonia
lismului și al celor care servesc in
teresele acestuia, să rupă definitiv 
cu tradițiile retrograde și cu alinie
rea politico-economică la alte state, 
să sprijine și să dezvolte, sub con
ducerea comitetului, o activitate re
voluționară concretă.

Odiseea unei patriote
Patriota portugheză Maria da 

Piedede zace de 6 ani în temnițele 
regimului salazarist. Ea a fost acu
zată pentru faptul de a fi urmat 
în ilegalitate pe soțul ei, Joaquin, 
militant antifascist, și condamnată la 
2 ani de detențiune. Dar lucrurile nu 
s-au oprit aici. Maria da Piedede a 
fost menținută în închisoare și după 
expirarea acestui termen, poliția 
portugheză folosind-o ca ostatic cu 
scopul de a exercita un șantaj în 
vederea găsirii soțului ei, evadat în 
1960.

Pentru apărarea patriotei, un grup 
de 40 de avocați portughezi au sem
nat o declarație în favoarea ei, iar 
avocatul Arnaldo Mesquita s-a ofe
rit să pledeze șl să susțină în fața 
tribunalului nevinovăția Măriei da 
Piedede. Poliția salazaristă însă l-a 
arestat imediat.

Cazul 
nit ecou 
fel, un 
printre
Jean Cassou, 
imediat în libertate.

patriotei portugheze a stîr- 
și în afara Portugaliei. Ast- 
grup de scriitori francezi, 
care François Mauriac și 

au cerut punerea ei

După atacarea vasului
„Sierra-Aranzazu“
Manifestații de protest la Madrid

După cum s-a mai anunțat, vasul co
mercial spaniol „Sierra-Aranzazu", în 
drum spre Havana unde trebuia să des
carce diferite mărfuri, a fost atacat în 
largul coastelor Cubei de ambarcațiuni 
cu contrarevoluționari cubani. Mai mulfi 
membri ai echipajului spaniol au fost 
omorîti sau răniți.

Acest atentat a provocat o puternică 
indignare la Madrid. Ministerul de Exter
ne spaniol, prin glasul unui purtător de 
cuvînt, a afirmat că după părerea Spa
niei guvernul S.U.A. dispune de suficien
te informații „pentru a clarifica situația 
într-un sector în care răspunderea lui 
pentru fot ceea ce se petrece este evi
dentă". Ministerul a declarat că Spania 
„nu poate să tolereze acte de piraterie 
împotriva flotei ei comerciale”.

După cum relatează corespondentul 
din Madrid al ziarului „Le Monde", 
starea de spirit a opiniei publice s-a 
exprimat prinfr-un șir de manifestații, ca 
și prin articole de presă. Relafînd despre 
una dintre manifestafii, corespondentul 
arată că la ea au participat circa 250 de

persoane care s-au adunai în fața amba
sadei S.U.A., scandînd lozinci de simpa
tie fa|ă de Cuba și împotriva existentei 
unor baze militare străine pe pămîntul 
spaniol, ceea ce marchează sensul politic 
al manifestației. Polițiștii i-au împiedicat 
pe manifestanti să se apropie de clădire. 
Manifestantă s-au îndreptat apoi spre se
diul Ministerului Afacerilor Externe, par- 
curgînd străzile din centru. Duminica tre
cută, spre prînz, un alt grup de manifes
tant s-a masat în fafa ambasadei ameri
cane, dar a fost împrăștiat de polifie. Prin
tre acfiunile de protest s-a remarcat și 
aceea a unui grup de 32 de scriitori, cri
tici și artiști care au trimis o telegramă pe 
adresa ambasadorului american, cerînd 
„o anchetă eficace și pedepsirea vino- 
vafilor crimei din marea Caraibilor*. 
Telegrama a fost semnată, printre alții, 
de romancierul Jüan Garcia Horfelano, 
Jesus Lopez Pacheco, Armando Salinas, 
poetul Gabriel Celaya, dramaturgul 
Alfonso Sasfre, pictorii Lilares și Saura, 
sculptorul Ofeiza și criticul de arfă José 
Marua Moseno Galvan.

negocieze cu muntenii care s-au răs
culat în jurul capitalei de provincie 
Ban Me Thuot.

La Saigon — relatează U.P.I. — se 
consideră că revolta triburilor de 
munteni este chiar mal explozivă 
decît actuala situație din capitală. 
Un colonel sud-vietnamez a declarat 
corespondentului agenției că situația 
este foarte gravă, întrucît „dacă 
cești munteni sînt împotriva ta, 
tunci nu poți să faci nimic“.

*
După aproape 11 luni de condu

cere exclusiv militară, generalii din 
Saigon au fost nevoiți să-i numeas
că pe membrii așa-numitulul înalt 
consiliu național. Sîmbătă diminea
ța, generalii Duong Van Minh, șeful 
statului sud-vietnamez, Nguyen 
Khanh, prim-ministru, și Tran Thien 
Khiem,. comandantul șef al armatei 
sud-vietnameze, au participat la fes
tivitatea numirii acestui consiliu, 
alcătuit din 17 membri. Agenția 
U.P.I. arată că generalul Khanh „a 
fost forțat să cedeze încă un pas din 
pozițiile sale". .

a- 
a-

Sîmbătă 
președintelui Ahmed Ben Bella și a altor 
oficialități, a avut loc deschiderea pri
mului Tîrg international de la Alger.

în cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
Ben Bella a salutat delegațiile străine par
ticipante la festivitate. Printre ele se află 
și delegația R. P. Romîne, condusă 
de Mihail Florescu, ministru! industriei pe
trolului și chimiei, care face o vizită în 
Algeria la invitația guvernului algerian.

La Tîrgul international de la Alger iau 
parte numeroase fări printre care R. P. 
Bulgaria, Anglia, R. P. Chineză, Cuba, 
Franfa, Italia, R. S. F. Iugoslavia, Repu
blica Mali, R. P. Polonă, Tunisia, U.R.S.S. 
și alte fări. Tara noastră este prezen
tă cu un pavilion In care sini expuse 
printre altele un panou ce înfățișează o 
sondă tip 4 L. D.-150/A, sape de foraj 
în original, vitrine cu diapozitive pre- 
zentînd utilai chimic și rafinării, tractoare, 
o basculantă de 5 tone cu trior, un camion 
„Carpați", numeroase mașini-unelte, mo
toare electrice, precum șl o variată gamă 
de bunuri de larg consum.

Președintele Algeriei, Ahmed Ben 
Bella, ministrul algerian al economiei na
tionale, Bakir Boumaza, și celelalte oficia
lități algeriene au vizitat sîmbătă pavi
lioanele țărilor participante la Tîrgul in
ternational de la Alger, printre care șl 
pavilionul R. P. Romîne. Aci au fost prl- 
mifi de delegafia R. P. Romîne, cu care 
s-au intre/inut cordial. Președintele Ben 
Bella s-a interesat îndeaproape de rea
lizările industriei romîneșfi, îndeosebi în 
domeniul construcției utilajului petro
lier și al rafinăriilor. El a manifestat un 
deosebit interes pentru instalațiile de 
foraj la mare adîncime și pentru rafină
riile produse de țara noastră, avînd cu
vinte de prefuire la adresa realizărilor 
industriei romîneșfi în acest domeniu.

Sîmbătă la prînz, șeful delegației ro
mîne a avut o întrevedere cu Ba
kir Boumaza, ministrul economiei na
tionale a Algeriei.

(prin telefon)
C. BENGA

La încheierea convorbirilor de la Brioni

Comunicatul comun iugoslavo-cehoslovaç
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 

Brioni a fost semnat, sîmbătă, co
municatul comun iugoslavo-cehoslo- 
vac ca urmare a vizitei oficiale fă
cute în R.S.F. Iugoslavia de Anto
nin Novotny, președintele R. S. Ce
hoslovace, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia.

Cei doi președinți — se arată în 
comunicat — au făcut un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea și 
perspectivele relațiilor celor două 
țări, problemele internaționale actua
le, precum și asupra problemelor 
mișcării muncitorești internaționale. 
Părțile au arătat că politica coexis
tenței pașnice constituie un impera
tiv al zilelor noastre, au subliniat 
necesitatea de a se face noi pași în 
scopul încheierii unui acord cu pri
vire la dezarmarea generală și to
tală, al interzicerii răspîndirii 
melor nucleare și al creării 
zone dezatomizate în Europa 
trală și în alte părți ale lumii.

Cei doi președinți și-au exprimat 
speranța că cea de-a doua Confe
rință a țărilor neangajate de la 
Cairo „va întări mai departe actua
lele forțe care luptă pentru pace și 
progres social“. Ei au exprimat în
grijorarea față de acțiunile pericu
loase care au avut loc recent în 
unele regiuni ale lumii și care au

ar- 
unor 
cen-

dus la o agravare a relațiilor inter—" 
naționale, cum sînt evenimentele 
din Cipru, Asia de sud-est, Congo 
etc. S-a arătat, totodată, că este in
dispensabilă soluționarea pașnică a 
problemei germane, luîndu-se ca 
punct de plecare existența celor 
două state germane.

în cursul schimbului de vederi cu 
privire la situația din mișcarea 
muncitorească internațională, cei 
doi președinți consideră că „fiecare 
partid comunist trebuie să contri
buie la depășirea dificultăților in
terne în cadrul mișcării comuniste 
mondiale și la consolidarea unității 
acesteia pe bază de egalitate, res
pect mutual și schimburi de- păreri 
prietenești“.

în comunicatul comun se arată că 
președintele Tito va face în anul 
1965 o vizită în Cehoslovacia.

★
Președintele R. S. Cehoslovace, 

Antonin Novotny, și persoanele care 
l-au însoțit, au plecat sîmbătă spre 
patrie. în aceeași zi, el a sosit 
Praga.

la

CORESPONDENTĂ DIN LONDRA

PROBLEME DIFICILE
PENTRU PORTUL LONDREI

Situația critică din portul Londrei 
continuă. Vasele care sosesc în port 
sînt oprite și Îndreptate în alte por
turi britanice.

Descărcarea navelor comerciale a 
fost întreruptă pentru a nu aglome
ra și mai mult docurile și hamba
rele. Peste 160 de nave stau încărca
te în așteptare de-a lungul danelor. 
Ca urmare a întîrzierii în descărca
rea vaselor, pînă în prezent s-au 
pierdut peste 100 milioanq dolari.

Printre cauzele care au dus la ac
tuala strangulare a portului, presa 
de aci enumeră : o neobișnuită creș
tere a importului, instalații portuare ______
rămase în, urmă față_ de , cerințele mare actualitate și privită cu multă 

j atenți9 autorități, care con
sideră, după cum relatează zia
rul „Times”, că, față de situația 
creată, chiar dacă docherii ar relua 
lucrul în timpul weekendului, „por
tul ar putea reveni probabil la nor
mal abia într-o lună de zile*. A- 
precierea aceasta ține seama atît 
de posibilitățile organizatorice, cît și 
de marele volum de mărfuri. Prin 
portul Londra, al doilea din Europa 
(acum 7 ani Rotterdam a trecut în 
frunte cu circa 96 milioane tone a- 
nual), sînt manipulate anual apro
ximativ 61 milioane de tone. O parte 
din acestea, circa 13 milioane, intră 
în cadrul operațiunilor care depind 
de autoritățile portului Londra, alte 
25 de milioane aparțin firmelor co
merciale, iar restul tonajului constă 
în produse petroliere.

moderne ale muncii mecanizate, lip
sa cîtorva mii de muncitori aflați 
încă în concediu, refuzul docherilor 
de a lucra în timpul weekendului, cît 
șl nesatlsfacerea cererii lor de a li 
se plăti pentru această muncă su
plimentară 25 șilingi pe săptămînă. 
Discuțiile în această problemă du
rează de mai multă vreme și acum 
au ajuns în impas. Uniunea gene
rală a muncitorilor din transporturi, 
al cărei secretar general este Frank 
Coussins și care cuprinde 65 000 de 
docheri, a respins oferta patronilor 
— o majorare de numai 12 șilingi și 
6 pence. In cadrul acestei uniuni sin
dicale, cunoscută pentru combativi
tatea sa în conflictele de muncă, se 
desfășoară în prezent acțiuni pentru 
mărirea salariilor. După cum scrie 
ziarul „Financial Times', Frank 
Coussins urmează să plece luni la 
Liverpool — al doilea port ca mă-

rime al Marii Britanii — spre a lua 
cuvîntul la un miting de masă al do
cherilor. Este vorba — scrie ziarul 
— de o consultare a pozițiilor sin
dicale în porturile nordice ale țării 
pentru a se asigura astfel baze so
lide în vederea unor eventuale 
greve.

Pentru a duce negocierile cu pa
tronii, Frank Coussins a primit depli
ne împuterniciri din partea Consiliu
lui general executiv al sindicatului. 
Discuțiile cu patronii — deocamdată 
suspendate — vor fi reluate joia vii
toare.

Problema este considerată de

LIMA 26 (Agerpres). — în cadrul 
turneului de 26 de zile pe care îl 
întreprinde în 10 țări latino-ameri- 
cane, președintele Franței, generalul 
de Gaulle, a sosit vineri la Lima, ca
pitala Perului. La sosire a fost în- 
tîmpinat de președintele Fernando 
Belaunde Terry, de primul ministru 
Fernando Schwalb, precum și de alte 
oficialități peruviene. Președintele 
de Gaulle a rostit o cuvîntare la pri
măria orașului Lima. Sîmbătă, pre
ședintele de Gaulle a ținut un dis
curs în parlamentul peruvian, 
vocat în sesiune specială.

con-

Liviu RODESCU

Comunicatul comun bulgaro-etiopian
SOFIA 26 (Agerpres). — In co

municatul comun bulgaro-etiopian, 
dat publicității în urma vizitei în 
R. P. Bulgaria a împăratului Haile 
Selassie, se arată că au fost discu
tate problemele întăririi continue a 
relațiilor dintre Bulgaria și Etiopia, 
precum și probleme internaționale 
actuale.

Cele două părți și-au exprimat 
hotărîrea de a dezvolta în conti
nuare relațiile bulgaro-etiopiene. 
Ele sînt unanime în părerea că în 
actuala situație internațională pro
blema cea mai importantă este men
ținerea și întărirea păcii în întreaga 
lume și că politica coexistenței paș
nice între state cu orînduiri sociale 
și politice diferite va contribui în

mare măsură la realizarea acestui 
scop. Cele două părți condamnă po
litica de apartheid a guvernului 
R.S.A. și insistă ca O.N.U. să adopte 
sancțiuni necesare împotriva acestui 
stat. Ele sprijină lupta pentru elibe
rarea națională a popoarelor din 
Angola, Rhodesia de sud și din a;, 
numita Guinee portugheză. Părți... 
declară că vor acționa pentru dez
voltarea comerțului și colaborării 
economice internaționale, pentru 
lichidarea discriminărilor în dome
niul comerțului și apărarea intere-, 
selor țărilor în curs de

Haile Selassie I i-a 
G. Traikov și T. Jivkov 
Etiopia.

dezvoltare, 
invitat pe 
să viziteze

CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA

Relațiile bulgaro - grecești
pe un făgaș

Actuala vizită tn R. P. Bulgaria a mi
nistrului afacerilor externe al Greciei, S. 
Kostopoulos, este urmărită cu atenție în 
cercurile ziariștilor din Sofia. Urmînd 
după vizita făcută la Atena, în iulie 1964, 
de ministrul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, Ivan Bașev, ea este apreciată 
ca „o manifestare a relafiilor de bună 
vecinătate care s-au stabilit în ultima 
vreme între R. P. Bulgaria și regatul 
Greciei” (France Presse).

Se știe că în perioada postbelică, re
lațiile dintre cele două state balcanice, 
care au o frontieră comună de aproape 
500 kilometri, erau departe de a fi nor
male. Dezvoltarea lor firească era împie
dicată de un șir de probleme litigioase 
care se acumulaseră în decursul celor 
două decenii și fafă de a căror rezolvare 
fostul guvern grec avea o poziție 
negativă. Acum două luni și jumă
tate, în urma tratativelor bilaterale care 
au avut loc la Sofia într-un spirit de în
țelegere reciprocă, în relațiile dintre cele 
două țări s-a înregistrat o ameliorare sen
sibilă. Acordurile semnate cu acest prilej 
se referă la un cerc larg de aspecte: re
glementarea problemelor financiare ne
rezolvate, dezvoltarea colaborării econo
mice, colaborarea în folosirea apelor rîu- 
rilor care curg pe teritoriul ambelor fări. 
Au mai fost încheiate un acord comer
cial pe termen lung și unul de plăți, a- 
corduri pentru navigafie, îmbunătățirea 
transporturilor feroviare, a comunicațiilor 
poștale și telecomunicațiilor, cu privire 
la transportul rutier și de călători, pentru 
stabilirea unei linii aeriene directe So
fia — Atena, pentru înlesniri vamale re
ciproce, colaborare în domeniile șfiinfi-

nou
fie, cultural șl al turismului. Caracterizînd 
aceste acorduri drept „avantajoase" pen
tru ambele țări, ziarul „Rabotnicesko 
Delo" a scris că „ele corespund întru 
totul năzuinței Bulgariei și reflectă unul 
din scopurile principale ale guvernului 
bulgar în Balcani”.

S. Kostopoulos a apreciat, de ase
menea, că încheierea acestor acor
duri „deschide o perioadă nouă în 
relațiile greco-bulgare”. Semnarea acor
durilor a fost întîmpinată cu satisfacție de 
opinia publică atît din cele două țări, cît 
și din celelalte țări balcanice. Ea a con
stituit o nouă mărturie a faptului că nu 
există probleme litigioase care să nu poa
tă fi reglementate prin tratative și Înțe
legere în spiritul coexistenței pașnice, 
că între toate statele și popoarele din 
zona Balcanilor pot și este necesar să se 
statornicească relații de bună vecinătate 
și colaborare rodnică.

Vizita pe care ministrul de externe al 
Greciei o face acum în Bulgaria este me
nită să dezvolte ceea ce s-a realizat în 
iulie. In ziua de 25 septembrie, oaspe
tele a fost primit de președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, To
dor Jivkov, căruia i-a înmînat un mesaj 
de bunăvoință din partea premierului 
grec Papandreu. In cursul întrevederii 
a fost reafirmată convingerea reprezen
tanților oficiali ai celor două țări că re
lațiile reciproce dintre acestea vor cu
noaște o dezvoltare continuă. în aceeași 
zi, oaspetele a vizitat combinatul meta
lurgic „Kremikovfî", iar seara a plecat 
cu avionul spre Varna.

Constantin LINTE

—?.T E Care va fi sentința 
in procesul de la München?

După dezbateri care au durat a- 
proximativ 
împotriva 
Karl Wolf, 
tribunalul 
Germană), se apropie de sfîrșit.

Acuzarea a cerut luni, 21 sep
tembrie, pentru Wolf pedeapsa cu 
închisoare pe viață și retragerea 
drepturilor civile.

In rechizitoriul lor, cei doi pro
curori l-au acuzat pe fostul gene
ral SS că poartă răspunderea pen
tru participarea, în perioada celui 
de-al doilea război mondial, la a- 
sasinarea a 300 000 de oameni ne- 
vinovați. Unul dintre procurori a 
arătat că „comandanții SS aveau 
drept cuvînt de ordine nu de a 
lupta, ci de a distruge“. El a evo
cat apoi masacrarea femeilor și 
copiilor. Procurorii au precizat că 
Wolf a fost acela care a pregătit 
planurile de acțiune cu privire la 
exterminarea deținuților și că a 
participat la convorbirile dintre 
Himmler și Heydrich cu privire 
la aceste planuri. Ei au relevat 
de asemenea' și faptul că Wolf, în 
calitatea sa de adjutant al lui Him-

10 săptămîni, procesul 
fostului general SS 

care se desfășoară la 
din München (R. F.

mler, nu numai că n-a protestat 
niciodată împotriva participării 
sale la asasinatele în masă ci, 
contrar declarațiilor făcute în fața 
instanței, a fost perfect de bine 
informat și a favorizat chiar e- 
fectuarea lor. în consecință, a a- 
rătat acuzarea, el merită pedeap
sa cerută, deoarece a participat ne
mijlocit, la nivelul cel mai înalt, 
la adoptarea hotărîrilor privind 
misiunile criminale încredințate de 
partidul și statul nazist formațiu
nilor SS.

După cum anunță însă agenția 
France Presse, marți, spre surprin
derea unanimă, președintele tribu
nalului a anunțat că, la cererea 
procurorului, curtea respinge în 
mod provizoriu acuzarea de parti
cipare la asasinat și că reține pe 
cea de complicitate. încurajat, pro
babil, de această întorsătură puțin 
obișnuită, avocatul lui Wolf, care 
a luat imediat cuvîntul, a cerut a- 
chitarea clientului său.

Verdictul, așteptat acum cu un 
legitim interes, urmează să fie 
pronunțat la 30 septembrie.

G. D.

SCURTE ȘTIRI
CIUDAD DE MEXICO. Comitetul 

special al O.N.U. pentru codificarea 
principiilor de drept internațional pri
vind relațiile prietenești și cooperarea 
între state își continuă lucrările. La 
23 septembrie, în cursul dezbaterilor 
asupra principiului egalității suverane 
a statelor, a luat cuvîntul reprezentan
tul R. P. Romîne, Aurel Cristescu. 
care a arătat că acest principiu pre
văzut de Carta O.N.U. cunoaște în 
prezent noi dezvoltări, aspecte noi ce 
trebuie să fie codificate pentru a asi
gura o mai largă și concretă aplicare 
a sa.

PEKIN. La Pekin a sosit o dele
gație a Radioteleviziunii din Romînia 
condusă de Constantin Prisnea, vice
președinte al Comitetului de radio și 
televiziune din R. P. Romînă.

SAN FRANCISCO. într-o cuvîntare 
rostită la clubul Commonwealthului 
din San Francisco, cunoscutul om de 
afaceri american, David Rockefeller, 
președintele băncii „Chase Manhattan 
Bank“, s-a pronunțat în favoarea unei 
lărgiri a comerțului Statelor Unite cu

Uniunea Sovietică și celelalte state 
socialiste.

MOSCOVA. Răspunzînd invitației 
Uniunii asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu străinăta
tea și Asociației de prietenie sovieto- 
chineze, la Moscova a sosit o delega
ție a Asociației de prietenie chino- 
sovietice, condusă de Van Cijo-ciao, 
vicepreședinte al Comitetului popular 
din provincia Țziansi.

PRAGA. Cu prilejul încheierii vi
zitei primului ministru al R.A.U., Aii 
Sabri, în R. S. Cehoslovacă, la Praga 
au fost semnate : comunicatul comun 
cu privire la colaborarea tehnico-știin- 
țifică dintre Academia cehoslovacă 
de științe și Ministerul pentru Cerce
tări Științifice din R.A.U. și acordul 
privind înființarea unui comitet de 
colaborare economică, științifică și 
tehnică între cele două țări.

RUSE. La 26 septembrie, la Ruse 
s-a încheiat conferința internațională 
a directorilor organizațiilor de navi
gație din țările dunărene. Conferința

a adoptat o serie de măsuri privind 
lucrările de încărcare-descărcaxe în 
porturile dunărene. Din partea R. P. 
Romîne a participat Stere Nicolae, di
rector al Direcției navigației civile.

PARIS. La 26 septembrie a fost 
semnat la Paris un acord pe termen 
de 2 ani cu privire la schimburi în 
domeniul culturii, științei și tehnicii 
între Franța și R. S. Cehoslovacă.

NEW YORK. O delegație de a- 
fricani a cerut O.N.U. să acor
de dreptul la autodeterminare po
porului din teritoriul Caprivi, situat 
în extremitatea de nord-est a R.S.A.. 
pe rîul Zambezi. Acest teritoriu în 
prezent se află sub administrația gu
vernului sud-african, care încalcă în 

acestuimod absolut toate
popor.

BAGDAD. Zilele
în Irak înscrierile _ _
„Uniunea socialistă arabă' _____
două luni în urmă și menit să fie 
singurul partid autorizat în această 
țară.

drepturile

acestea au 
în noul

i început 
partid 
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