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LUCRĂRILE AGRICOLE 
LA TIMPUL OPTIM

Delegația de partid și de stat 
a R. P. Romine a sosit la Pekin

Pregătiri intense
pentru însămînțarea griului

Paralel cu recoltarea culturilor tîrzii, însilozarea furajelor, culesul 
strugurilor și fructelor, colectiviștii din raionul Craiova fac pregătiri 
intense în vederea însămînțării griului. In legătură cu stadiul și calita
tea acestor lucrări, corespondentul nostru, Radu Apostol, a avut o con
vorbire cu ing. Mircea Mitrea, vicepreședinte al Consiliului agricol 
raional.

ICare este stadiul actual al 
: pregătirilor pentru semănatul 
griului ?

în toamna acestui an, gospodăriile 
colective din raionul Craiova vor 
însăminta cu cereale păioase 34 300 
hectare. Experiența ne-a dovedit că 
asigurarea unui interval de timp 
cit mai mare de la executarea ară
turilor și pînă la semănat contri
buie la obținerea unor producții 
sporite. De aceea. îndată după recol
tat, în marea majoritate a gospodă
riilor colective s-a trecut cu toate 
forțele la executarea arăturilor.

La recenta plenară a consi
liului agricol raional s-a vorbit 
despre necesitatea ca în toate 
unitățile să se organizeze astfel 
munca incit să se asigure obți
nerea unor producții de grîu la 
nivelul atins de gospodăriile 
colective -fruntașe. Ce măsuri 
s-au întreprins în acest scop ?

Consiliul agricol raional a anali
zat pe larg cauzele diferențelor de 
recoltă de la o unitate la alta. Pă
rerea unanimă a specialiștilor din 
gospodăriile colective, gospodăriile 
de stat și a celor de la Stațiunea ex
perimentală Șimnic a fost aceea că 
nu peste tot s-a dat atenția cuve
nită pregătirii terenului, amplasării 
culturilor, fertilizării solului, con
diționării și tratării semințelor, se
mănatului în timpul optim. Pentru 
a înlătura aceste neajunsuri, con
siliul agricol raional a luat o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
Comisii alcătuite din specialiști, 
președinți și brigadieri din gospo
dăriile colective fruntașe au stabilit 
din timp terenurile ce urmează a fi 
semănate cu grîu. Acestea sînt, în 
general, terenuri fertile, bine în
grășate în anii anteriori sau în 
această vară. Pe suprafețele unde 
grîul urmează după plante care au 
părăsit devreme terenul, arăturile 
au fost făcute la timp, sînt de bună 
calitate. Acolo unde grîul va fi se
mănat după culturi tîrzii, ne îngri
jim de recoltarea cît mai grabnică 
a acestor culturi și executarea deîn- 
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dată a arăturilor. în acest scop, o 
mare atenție se acordă folosirii ra
ționale a celor 372 de tractoare care 
lucrează în gospodăriile colective. 
Pentru a putea pregăti la timp patul 
germinativ, pe terenurile în pantă, 
unde tractoarele nu pot lucra sau 
realizează o productivitate scăzută, 
se folosesc și atelajele. O dată cu 
arăturile, pe o suprafață de 5 000 
hectare se aplică și îngrășăminte 
naturale. Cele 7 870 tone semințe 
necesare sînt asigurate.

Măsurile amintite se aplică 
în cele mai multe unități. In 
unele gospodării se observă 
totuși un ritm de lucru nesa
tisfăcător. Din çe cauze ?

într-adevăr, în anumite gospo
dării, pregătirile în vederea în
sămînțării griului sînt întîrziate. 
Principala cauză care determină a- 
ceastă stare de lucruri este eli
berarea cu întîrziere a terenului 
de culturile tîrzii. Să dau un exem
plu. Gospodăriile colective din Vîr- 
vor (inginer Constantin Tomița) și 
Dobromira (inginer Ion Micu) sînt 
vecine, au condiții foarte asemănă-, 
toare, seamănă fiecare între 550— 
600 hectare cu porumb. în timp 
ce la Vîrvo.r porumbul a fost 
recoltat de pe 265 hectare, iar me
canizatorii au pregătit pentru însă- 
mînțare o bună parte din această 
suprafață, la Dobromira s-a strîns 
recolta doar de pe 103 hectare. 
La fel stau lucrurile și la gospodă
riile colective din Gogoșița, Secuiu 
și altele. Sesizînd acest lucru, per
manența consiliului ' acordă spri
jin mai puternic acestor unități, 
astfel ca ele să lichideze întîrzie- 
rile în pregătirea terenului, să se 
apropie cît mai repede de rezulta
tele obținute în gospodăriile frunta
șe. Fiindcă, trebuie spus că, în ce 
privește pregătirea terenului, avem 
gospodării colective ca cele din Pre- 
dești, Coșoveni, Cîrcea, Lazu și 
multe altele care au executat a- 
ceastă lucrare pe 70—80 la sută din 
suprafața prevăzută.

S-a făcut și un instructaj privind 
reglarea și utilizarea semănătorii 
S.U.-29 în scopul asigurării unei 
densități optime de plante la hectar. 
Aceleași probleme au fost apoi dezbă
tute în gospodăriile colective, cu parti
ciparea mecanizatorilor, brigadierilor și 
șefilor de echipă. Cu acest prilej s-au 
întocmit planuri operafive de desfășu
rare a lucrărilor pe gospodării și bri
găzi. '1n unitățile unde pregătirile au fosf 
efectuate din timp, colectiviștii au în
ceput semănatul griului și al altor culturi. 
La gospodăria colectivă din Căjelești. 
din cele 341 hectare prevăzute a fi se
mănate s-au însămînfaf 220 ha, la gos
podăria colectivă din Faraoani fot 220 
de hectare, la G.A.C. Bereșfi-Bistrifa 150 
hectare.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteli"

la catedrele de științe sociale ale 
unor instituții de învățămînt supe
rior din București, oameni ai muncii; 
ziariști. (Agerpres)

Gheorghiu“, cercetători ai Institutu
lui de istorie a partidului de pe lîngă 
C.C. al P.M.R., ai institutelor Acade
miei R.P. Romîne, cadre didactice de

Aspect de la adunarea solemnă

PEKIN 28 (corespondentul A- 
gerpres, Emil Soran, transmite) :

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Romîne în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, care, la invitația C.C. 
al P.C. Chinez și a Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, va participa 
la sărbătorirea celei de-a 15-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, a sosit luni după- 
amiază la Pekin.

La sosirea pe aeroport, delegația 
romînă a fost întîmpinată de Ciu 
En-lai, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Pîn Cijen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetu
lui permanent al Adunării reprezen
tanților populari pe întreaga Chină, 
Cen I și Li Sien-nien, membri ai 
Biroului Politic al C.C. ah P.C. Chi
nez, vicepremieri ai Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, membri ai 
C.C. al P.C. Chinez și ai guvernului, 
activiști cu munci de răspundere pe 
linie de partid și de stat.

Pe aeroport erau arborate drape
lele de stat ale R. P. Romîne, R. P. 
Chineze și ale altor țări socialiste.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. 

al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, a adresat tovarășilor' Nikita Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Anastas 
Mikoian, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., urmă
toarea telegramă :

„Zburînd deasupra teritoriului Uniunii Sovietice, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii Populare Romîne, care va participa la 
sărbătorirea celei de-a 15-a aniversări a Republicii Populare Chineze, vă 
transmite dv. personal și întregului popor sovietic un salut cald, prie
tenesc". , , ,......;

(Agerpres)

CU PLANUL PE 9 LUNI ÎNDEPLINIT

Industria 
regiunii Maramureș

BAIA MARE (coresp. „Scînteli'). — 
La sfîrșitul acestei săptămîni, la Di
recția regională de statistică s-au 
centralizat datele privind realizarea 
planului de producție pe 9 luni. A 
reieșit că 'întreprinderile industriale 
din regiunea Maramureș și-au înde
plinit cu o săptămînă mai devreme 
sarcinile de plan pe cel de-al trei
lea trimestru. Printre unitățile care 
au anunțat primele îndeplinirea pla
nului se numără exploatările minie
re Săsar și Herja, Direcția regională 
a economiei forestiere, Combinatul 
chimico-metalurgic Baia Mare, De
poul de locomotive Satu Mare și al
tele. Pe ansamblul regiunii, produc
ția realizată în primele 3 trimestre 
depășește cu mai mult de 9 la sută 
pe cea obținută în perioada cores
punzătoare a anului trecut. Econo- 
miile realizate în acest timp prin 
reducerea prețului de cost se cifrea
ză la peste 27 milioane lei.

In ziarul de azi

• Ion Popescu-Pufuri : Interna
ționala I șl rolul el Istoric (pag. 
2-3).

• Ing. Teodor David : Mecanlza* 
rea șl rulajul vagoanelor (pag. 
2-a).

• Cărți (pag. 2-a).

în întîmpinarea oaspeților ro- 
mîni au venit mii de oameni ai 
muncii care fluturau buchete de 
flori și eșarfe multicolore. Ei purtau 
pancarte cu inscripțiile: „Bun venit 
delegației de partid și de stat ro
mîne!", „Trăiască prietenia frățeas
că dintre popoarele chinez și ro
mîn!“, „Trăiască solidaritatea po
poarelor țărilor lagărului socialist!“.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R. P. Romîne și R. P. Chineze. 
Tovarășii Ion Gheorghe Maurer și 
Ciu En-lai au trecut în revistă com
pania de onoare. Membrilor delega
ției romîne le sînt prezentate perso
nalitățile chineze aflate pe aeroport 
în întîmpinarea delegației, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Pekin.

Un grup de pionieri chinezi au o- 
ferit buchete de flori oaspeților ro- 
mîni. După aceea compania de o- 
noare defilează prin fața delegației 
romîne și a oficialităților chineze.

Au fost de față membrii ambasa
dei R. P. Romîne la Pekin.

Membrii delegației și persoanele 
care o însoțesc au trecut apoi prin 
fața șirurilor de oameni ai muncii 
aflați pe aeroport, care i-au primit 
cu aclamații și saluturi de bun ve
nit.

40 de întreprinderi 
din regiunea Brașov

BRAȘOV (coresp. „Scînteii'). — 
Bilanțul realizărilor din fiecare fa
brică și uzină din regiunea Brașov 
devine zi de zi tot mai bogat.

Pînă în prezent, 40 de fabrici 
și uzine de pe cuprinsul regiu
nii Brașov și-au îndeplinit pla
nul de producție pe cele trei trimes
tre înainte de termen. Printre aces
tea se numără Uzinele „Hidromeca
nica', „Rulmentul" și Atelierele de 
automotoare C.F.R. din Brașov, în
treprinderea minieră Căpeni, fabrica 
de produse chimice „Colorom' din 
Codlea, și altele.

Au fost date peste plan cantități 
sporite de utilaje, autocamioane 
„Carpați’, motoare electrice asincro
ne, rulmenți, acid sulfuric, cherestea, 
plăci fibrolemnoase, ciment, zahăr, 
produse textile șl alte produse, în 
valoare de peste 300 milioane lei.

LUCRĂRI APĂRUTE CU PRILEJUL 
ÎMPLINIRI! A 100 DE ANI

DE LA CONSTITUIREA 
INTERNATIONALE! I

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la constituirea Internațio
nalei I — aniversare sărbătorită 
zilele acestea de mișcarea comu
nistă și muncitorească mondială — 
în țara noastră au apărut urmă
toarele lucrări :

în „Edifura Politică"

— „MARX ȘI ENGELS DESPRE 
INTERNAȚIONALA I“

— „MARX-ENGELS-LENIN DES
PRE COMUNISMUL ȘTIINȚIFIC“

— „ASOCIAȚIA INTERNAȚIO
NALĂ A MUNCITORILOR (IN
TERNAȚIONALA I)“ de Janeta 
Brill și Constantin Florea

— „INTERNAȚIONALA ÎNTÎI ȘI 
ROMÎNIA“ de Augustin Deac.

în „Editura Științifică"

— în colecția „Pagini de istorie 
universală“ a apărut lucrarea lui 
Alexandru Vianu — „INTERNA
ȚIONALA I“ — cu o prefață sem
nată de acad. P. Constantinescu- 
Iași.

(Agerpres)

SEMNAREA COMUNICATULUI COMUN 
ROMlNO-ETIOPIAN

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc luni seara solemnitatea 
semnării comunicatului comun pri
vind convorbirile oficiale romîno- 
etiopiene și vizita de stat în țara 
noastră a împăratului Etiopiei, la 
invitația președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne.

Comunicatul comun romîno-etio- 
pian a fost semnat de președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej; și de Ma
iestatea Sa Imperială Haile Sellassie 
I, împărat al Etiopiei.

La solemnitate au participat Gheor

în timpul semnării comunicatului comun

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Majestatea Sa Imperială Haile 
Sellassie I, împărat al Etiopiei, înso
țit de înalte personalități etiopiene, 
a vizitat Republica Populară Ro
mînă între 26 și 29 septembrie 1964.

în timpul șederii în Republica 
Populară Romînă, Maiestatea Sa 
Imperială Haile Sellassie I și per
soanele care l-au însoțit au vizitat 
orașul București, Expoziția realiză
rilor economiei naționale a Repu
blicii Populare Romîne, instituții de 
cercetări științifice și învățămînt, 
rafinăria Brazi din regiunea Ploiești, 
luînd cunoștință de unele aspecte 
din realizările poporului romîn în 
domeniile economic, social, cultural 
și în construcții.

Majestatea Sa Imperială s-a 
bucurat de o primire călduroasă 
din partea poporului romîn, expresie 
a simțămintelor sale cordiale și 
prietenești față de oaspete și po
porul etiopian.

Apreciind multiplele și rodnicele 
Sale activități duse pentru apărarea 
și consolidarea independenței Etio
piei, devotamentul și eforturile Sale 
neobosite pentru cauza păcii și în
țelegerii internaționale, contribuția 
Sa remarcabilă la promovarea cul
turii și științei, Universitatea din 
București a acordat Majestății Sale 
Imperiale Haile Sellassie I titlul de 
doctor honoris causa.

Președintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și Majes- 
tatea Sa Imperială Haile Sellassie I 
au purtat convorbiri cu privire la 
relațiile romîno-etiopiene și au avut 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale importante 
actuale.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și cordialitate, au partici

Dineu de gală oferit de împăratul Etiopiei
Majestatea Sa Imperială, Haile Sel

lassie I, împărat al Etiopiei, a oferit 
un dineu de gală în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Au participat conducători ai sta

Toastul împăratului 
Haile Sellassie I

Excelența voastră, d-le președinte Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Doamnelor șl domnilor,
Astă seară mă aflu între prieteni și nu poate exista 

nici o dovadă mai- bună a acestui fapt decît prezența 
aici, alături de mine, a unor atît de numeroase distinse 
personalități ale națiunii romîne. Vă exprim încă o 
dată dumneavoastră, și prin dumneavoastră întregu
lui popor romîn mulțumirile mele sincere pentru pri
mirea sinceră și generoasă care mi s-a făcut în timpul 
șederii mele în această frumoasă țară.

Aș putea _ să mă întreb, în această seară, ce m-a 
adus pe mine în Romînia ? Cele două națiuni ale 
noastre sînt, la urma urmei, despărțite prin. mii de 
mile, sînt situate pe continente diferite, au sisteme 
economice și politice diferite.

Răspunsul nu este greu de găsit. Lumea a devenit 
astăzi atît de mică îneît oamenii trebuie să ajungă 
să se cunoască unii pe alții în viața lor de zi cu zi. 
Și pe măsură ce această cunoaștere se dezvoltă, prie
tenia înflorește. Căci, astăzi, așa cum mijloacele mo
derne de comunicație au anihilat distanțele și au în
lăturat barierele fizice, la fel și devotamentul față de 
aceleași principii de bază aruncă o punte peste dife
rențele de rasă sau concepții politice. Contactele 
personale vor contribui nu numai la întărirea rela
țiilor dintre statele respective, dar vor contribui, în 
mod efectiv, la menținerea păcii și securității.

(Continuare în pag. IlI-a)

ghe Apostol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, Gheorghe Gaston-Marin, 
Constantin Tuzu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, general de ar
mată Leontin Sălăjan, ministrul for
țelor armate ale R. P. Romine, mi
niștri.
'Au luat parte membrii suitei ofi

ciale a înaltului oaspete : Alteța Sa 
Ras Imru Haile Sellassie, Excelențele 
Sale general locotenent Abie Abebe, 

pat din partea romînă: Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Apostol, prim-vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
și Mircea Nicolaescu, trimis extra
ordinar și ministru plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în 
Etiopia; iar din partea etiopiană: Al
teța Sa Ras Imru Haile Sellassie, Ex
celența Sa general locotenent Abie 
Abebè, președintele Senatului, Ex
celența Sa Ketema Yifru, ministru 
de stat pentru afacerile externe, 
Excelența Sa Petros Sahlou, trimis 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar al Etiopiei la București, Dr. Me
nassie Haile, șef al secției politice 
din cabinetul particular al Majestății 
Sale Imperiale, și Yohannes Kidane- 
Mariam, șef al Secretariatului Parti
cular al Majestății Sale Imperiale și 
asistent al ministrului în Ministerul 
Treburilor.

Cele două părți au subliniat cu 
satisfacție prietenia tradițională, în
țelegerea șl respectul reciproc care 
caracterizează relațiile dintre Repu
blica Populară Romînă și Etiopia. 
Ambele părți au arătat interes față 
de lărgirea colaborării multilatera
le romîno-etiopiene, în vederea în
tăririi continue a vechilor relații 
dintre cele două țări. în acest scop, 
s-a ajuns la un acord conform căruia 
partea romînă va trimite în Etiopia 
o misiune care va studia și determi
na cu partea etiopiană sectoarele de 
colaborare în domeniile economic și 
tehnico-științific.

Discuțiile au scos în evidență po
ziția comună a celor două țări în 
principalele probleme internațio
nale.

Ambele părți sînt de părere că în 

tului, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, șefi ai unor insti
tuții centrale, generali, reprezen
tanți ai Bisericii Ortodoxe Romîne, 
precum și șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

Au luat parte persoanele oficiale 

președintele Senatului, dl. Ketema 
Yifru, ministrul afacerilor externe 
ad-interim, dl. Petros Sahlou, trimis 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar al Etiopiei la București, general 
de brigadă Assefa Demissie, aghio
tant principal, dr. Menassie Haile, 
ministru adjunct, șeful departamen
tului politic în cabinetul particular 
al Majestății Sale, dr. Yohannes Ki- 
dane-Mariam, ministru adjunct, se
cretai’ particular, dl. Admassu Retta, 
trezorier particular al împăratului.

(Agerpres)

condițiile situației actuale cea mai 
importantă problemă este menține
rea și consolidarea păcii în lume.

Exprimîndu-și convingerea că 
fiecare stat, mare sau mic, poate și 
trebuie să-și aducă propria sa con
tribuție la realizarea acestui nobil 
obiectiv — dorință arzătoare a în
tregii omeniri — cei doi șefi de stat 
și-au reafirmat hotărirea de a spri
jini orice acțiune îndreptată spre 
lichidarea încordării internaționale, 
care pune în primejdie pacea și 
securitatea tuturor popoarelor.

Cele două părți au fost de acord 
că promovarea politicii de co
existență pașnică între statele cu 
sisteme social-politice diferite și re
glementarea problemelor interna
ționale litigioase prin tratative paș
nice constituie singura alternativă» 
războiului nuclear. Ele au subliniat, 
de asemenea, necesitatea ca, în re
lațiile dintre state, principiile 
călăuzitoare să fie respectarea su
veranității și integrității teritoriale 
și neamestecul în treburile lor in
terne.

Cele două părți se pronunță cu 
tărie pentru încetarea cursei înar
mărilor și, în calitate de membre 
ale Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, sînt hotărîte să-și 
continue eforturile în vederea obți
nerii de rezultate eficiente în dome
niul dezarmării generale și totale, 
ceea ce este esențial pentru conso
lidarea păcii și securității mondiale. 
Realizarea unui asemenea obiectiv va 
permite fără îndoială eliberarea de 
resurse umane și materiale a căror 
folosire poate reprezenta o contri
buție de seamă Ia îmbunătățirea ni
velului de trai al popoarelor lumii, 
în special în țările în curs de dez
voltare.

(Continuare în pag. IlI-a) 

care însoțesc pe înaltul oaspete 
etiopian.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

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

Toastul președintelui Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej

Maj estate,
înalți oaspeți,
Permiteți-mi să exprim mulțumirile mele cele mal 

sincere pentru caldele cuvinte și aprecieri rostite de 
Majestatea Sa în această seară la adresa țării și po
porului nostru.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a sublinia 
încă o dată sentimentele de adîncă simpatie pe care 
poporul romîn le nutrește față de poporul etiopian, 
față de înalții săi reprezentanți.

Poporul romîn cunoaște și se bucură din toată inima 
de realizările curajosului și harnicului popor etiopian 
obținute la capătul unei lupte eroice pentru apărarea 
și consolidarea independenței, pentru înflorirea fru
moasei sale patrii.

Dînd o deosebită apreciere vizitei Majestății Voastre 
în Romînia, considerăm că discuțiile cordiale purtate 
cu acest prilej, menționate în Comunicatul comun, viul 
interes și simpatia cu care a fost urmărită această 
vizită de către poporul romîn, constituie expresia eloc
ventă a legăturilor de prietenie statornicite între po
poarele noastre, între țările noastre.

Prietenia romîno-etiopiană dăinuiește de mai mult 
timp, are rădăcini mai vechi. în anii grei ai agresiunii 
fasciste, cînd vitejia eroicilor luptători etiopieni stîrnea 
pretutindeni admirație și respect, poporul romîn s-a 
aflat alături, din tot sufletul, de nobila luptă a poporu
lui etiopian pentru apărarea independenței și suvera
nității patriei sale.

(Continuare în pag. III-a)

■Potrivii datelor obfinute de la 
Consiliul agricol raional Bacău, situația
pregătirilor pentru însămînjări în raion 

ste mai bună decît în anii trecuji. Pînă la 
septembrie s-au executat arături pen

tru însămînjări pe 10 735 ha, cu aproape
4 000 ha mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. Sămînfa, condi
ționată și probată, este asigurată în în
tregime, în toate gospodăriile colective. 
Pe terenurile care vor fi însămînfate cu 
griu au fost administrate peste 1 000 
tone de îngrășăminte chimice și aproape
6 000 tone gunoi de grajd, cu circa 
3 000 tone mai mult decît s-au folosit 
l4, grîu in toamna frecufă.

(fl zilele de 21—22 septembrie au 
fost,1 * * 4 * 6 organizate, pe grupe de gospodării 
colective, consfătuiri în cadrul cărora au 
fost stabilite măsurile necesare în ve
derea bunei desfășurări a însămîntărilor.

Luni după-amiază, în aula Școlii 
superioare de partid „Ștefan Gheor
ghiu“, a avut loc o adunare solemnă 
consacrată aniversării a 100 de ani 
de la înființarea Asociației Interna
ționale a Muncitorilor (Internaționa
la I). Adunarea a fost organizată 
de Institutul de istorie a partidului 
de pe lîngă C.C. al P.M.R. și de 
Școala superioară de partid „Ștefan 
Gheorghiu“.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de tov. Gheorghe Stoica, membru 
al C.C. al P.M.R.

Tov. Ion Popescu-Puțuri, membru 
al C.C. al P.M.R., director al Insti
tutului de istorie a partidului de pe 
lîngă C.C. al P.M.R.; a prezentat ex
punerea „Internaționala I și rolul 
ei istoric"; iar tov. Grigore Comar- 
tin, rectorul Școlii superioare de 
partid „Ștefan Gheorghiu", a pre
zentat expunerea „Legăturile miș
cării muncitorești din țara noastră 
cu Internaționala I“.

La adunare au fost de față membri 
ai C.C. al P.M.R., membri de partid 
din ilegalitate, activiști de partid și 
de stat, cadre didactice și studenți ai 
Scolii superioare de partid „Ștefan
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și rulajul vagoanelor

ZSBW3

• Avantajele mecanizării lucrărilor în stațiile de 
cale ferată • în loc de 6-7 ore, 3 minute • Cum 
se pot economisi 700 000 lei într-un an

Pe drumurile de lier ale țării 
noastre circulă zilnic sute de trenuri 
încărcate cu materii prime, mate
riale, diferite produse. Principala 
preocupare a lucrătorilor de la calea 
ferată este îndreptată spre asigura
rea unor transporturi rapide de măr
furi, în condiții de siguranță depli
nă a circulației.

Mărirea rulajului vagoanelor de
pinde în mare măsură de scurtarea 
timpului de staționare pentru în
cărcări și descărcări. Potrivit cal
culelor făcute la noi, dacă stațio
narea vagoanelor din cadrul regio
nalei C.F.R. Cluj pentru încărcare 
și descărcare s-ar reduce numai cu 
o oră, necesarul de vagoane ar fi 
mai mic cu circa 100. Scurtarea 
timpului necesitat de aceste operații 
este legată în cea mai mare parte de 
modul cum sînt executate : ma
nual sau mecanizat. în ultima vre
me, în cadrul regionalei noastre s-au 
întreprins acțiuni importante de me
canizare a transbordărilor de măr
furi din vagoanele de cale ferată 
îngustă în cele de cale normală și 
invers, a manipulării coletăriei. a 
încărcării și descărcării vagoanelor 
pe liniile din stații, precum și pe li
niile de garaj ale întreprinderilor.

Piatra adusă cu vagoanele de cale 
îngustă din stația Buru, de pe linia 
Turda-Abrud, pentru a ajunge la 
Tîrnăveni, Săcăieni etc. trebuie să 
fie descărcată în stația Turda în va
goanele de cale normală. Pentru a 
ușura această muncă și pentru a 
grăbi transbordarea pietrei s-a a- 
menajat o linie de cale ferată în
gustă, înălțată față de cea normală 
cu 4,8 m. Vagoanele de cale îngustă 
încărcate sînt aduse pe această linie 
supraînălțată și, printr-o simplă 
manevrare a pereților laterali, în
treaga încărcătură cade în niște pîl- 
nii, ale căror guri se deschid deasu
pra vagoanelor de cale normală. în 
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Cu ajutorul acestor vagoane, încărcarea și transportul cimentului și altor materiale se execută repede și în 
condiții economice

felul acesta transbordarea unei în
cărcături de 10 tone de piatră spar
tă se face în circa 3 minute în loc de 
6—1 ore cît dura înainte.

O lucrare care dă multă bătaie de 
cap în stația Turda, este trecerea 
încărcăturii vagoanelor cisterne de 
cale normală, în cele de cale îngus
tă, cu produse petroliere pentru 
regiunea moților. în prezent, la o 
cisternă de 20 tone această operație 
durează 8—10 ore. Ne-am propus ca 
prin lucrări de mică mecanizare să 
montăm două electropompe — una 
pentru produse albe (benzină, pe
trol) și cealaltă pentru produse pe
troliere negre. După calculele noas
tre, cu ajutorul acestora, pomparea 
produselor dintr-o cisternă se va 
reduce la numai o oră.

Mecanizarea coletăriei se află, de 
asemenea, în atenția conducerii di
recției noastre regionale. Stația Cluj 
a fost dotată cu peste 200 palete și 
două electrostivuitoare, stația Ora
dea cu 560 palete, 94 palete-lăzi și 3 
electrostivuitoare, iar stația Satu- 
Mare cu 360 palete etc. Acest sistem 
se extinde necontenit, prezentînd a- 
vantaje economice importanțe.

Pentru scurtarea timpului de în
cărcare și descărcare a vagoanelor 
pe liniile publice este prevăzută în 
planul nostru de mecanizări procu
rarea, în cursul lunilor viitoare, de 
lopeți mecanice, șnecuri pentru ce
reale, benzi transportoare etc.

Circa 70 la sută din totalul mărfu
rilor ce se transportă prin calea fe
rată sînt încărcate în vagoane pe 
liniile de garaj ale întreprinderilor. 
Organele C.F.R. insistă în permanen
ță pe lîngă conducerile întreprinde
rilor să ia măsuri pentru mecaniza
rea pe scară tot mai largă a opera
țiilor de încărcare și descărcare a 
vagoanelor. Cît de avantajoasă este 
mecanizarea încărcărilor și descăr
cărilor de vagoane se vede din e

xemplul întreprinderii miniere Cluj. 
Cariera Cuciulat a fost înzestrată 
nu de mult cu 2 excavatoare și cu 
20 autobasculante. în felul acesta, 
acum se transportă lunar peste 
60 000 tone de piatră în loc de 
3G 000 tone cît se transporta înainte. 
Durata încărcării unui vagon este 
de numai 15 minute față de cîteva 
ceasuri cît dura această operație 
cînd se executa manual.

Totuși nu peste tot se manifestă 
preocuparea necesară pentru meca
nizarea operațiilor pe liniile proprii 
de garaj. în întreprinderile raionale 
„Bobîlna“-Dej și „Steaua Roșie“- 
Zalău, se încarcă zilnic zeci de mii 
de tone de materii prime și produse 
finite cu lopețile, ceea ce face ca un 
mare număr de vagoane să fie imo
bilizate. Uzinele sodice din Ocna 
Mureș au plătit într-o singură lună 
locații în valoare de 40 000 lei din 
cauza întârzierilor la manipularea 
produselor din vagoane. Dacă s-ar 
grăbi construcția instalației pentru 
încărcarea și descărcarea mecaniza
tă a vagoanelor, întreprinderea ar 
realiza anual o economie de peste 
700 000 lei. în afară de aceasta, di
recția noastră regională ar putea di
rija vagoanele devenite disponibile 
la alte transporturi.

în cadrul unor simpozioane orga
nizate la Cluj, Dej, Oradea, Turda. 
Satu-Mare, au fost prezentate avan
tajele mecanizării încărcării și des
cărcării vagoanelor.

Direcția regională C.F.R. își pro
pune să extindă experiența dobîndi- 
tă în mecanizarea lucrărilor, să co
laboreze mai strîns cu unitățile be
neficiare în vederea amenajării de 
instalații mecanice în stații. A fost 
luată, totodată, măsura de a nu mai 
aviza temele de proiectare pentru 
noi linii de garaj în întreprinderi 
fără mecanisme de încărcat și des
cărcat. în acest fel se va îmbunătăți 
rulajul vagoanelor, va fi redus pre
țul de cost al transportului mărfu
rilor.

Ing. Teodor DAVID 
mecanic-șef al Direcției 
regionale C.F.R. Cluj

A.J.CRONIN: „DRUMUL LUI SHANNON"
Numele și o bună parte din opera 

scriitorului englez contemporan A. J. Cro
nin sînt cunoscute cititorului romîn. Ro
manul „Drumul lui Shannon", pe care Edi
tura tineretului m-l înfățișează însoțit de 
substanțiala prefață semnată de Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, completează imagi
nea pe care o aveam pînă acum despre 
autorul „Citadelei". Deși „Drumul lui 
Shannon" poartă pecetea unui condei 
mai obosit, care nu selectează totdeauna 
cu acuitate faptele, romanul reia motive 
proprii prozei lui Cromn, cumulînd cîteva 
din direcțiile scrisului său. Atmosfera în
chistată, dominată de avariție, este 
aceea pe care am întîlnit-o și în „Cas
telul pălărierului", iar frămîntările inte
lectualului sînt într-un fel apropiate de 
cele ale eroului „Citadelei". Ceea ce in
dividualizează această carte în contex
tul creației lui Cronin este faptul 
că ea se încadrează în mod riguros în 
categoria romanelor numite de critica li
terară romane de formație, în paginile 
cărora se urmărește istoria constituirii și 
desăvîrșirii unei personalități omenești, 
încă din anii copilăriei.

Cronin se oprește asupra viefii unui 
tînăr om de știință din Anglia secolului 
nostru care după ce și-a pierdut de tim
puriu părinții duce o existentă chinuită și 
plină de privațiuni într-o familie domi
nată de un om desfigurat moralicește din 
pricina zgîrceniei. Destinul lui Robert 
Shannon ni se pare astfel înrudit, prin 
dificultățile pe care trebuie să le în
vingă eroul, cu acela al lui Jean Cristophe.

Tatăl său adoptiv este un urmaș al 
celebrilor avari balzacieni, Grandet și 
Gobsek, capabili să renunțe la orice 
bucurie numai de dragul banilor, înru- 
dindu-se prin duritatea caracterului cu 
tipurile asemănătoare din familia Forsyte, 
ce formează obiectul vastului ciclu epic 
al lui John Galsworthy.

R!cARDO GÜIRALDES:

„DON SEGUNDO SOMBRA"
Cartea lui Ricardo Güiraldes ofe

ră cititorului romîn posibilitatea cu
noașterii unor peisaje și aspecte de 
viață inedite : pampa argentineană 
și locuitorii ei, îmblînzitorii și con
ducătorii de cirezi (îndrăzneții rese- 
ros), peonii (lucrătorii zilieri ai fer
melor). Scris la persoana întîi, ro
manul este străbătut de fior liric, 
exaltă frumusețile pampei și dîr- 
zenia sufletului de resero.

Fără a avea conflict în sensul cla
sic al teoriei literare, cartea lui Ri
cardo Güiraldes urmărește formarea 
unui tînăr în luptă cu vitregiile na
turii și ale meseriei pe care dorește 
să o îmbrățișeze. Pînă cînd micul 
vagabond ajunge un adevărat om 
al pampei în stare să spintece vite, 
să arunce cu lasoul și mai ales pînă 
ajunge un om călit, trop mulți ani 
de greutăți și uneori de jertfe. Via
ța de resero e plină de primejdii. 
Ești obligat s-o iei în. piept cinstit 
și să te aperi cu înțelepciune de pri
mejdiile ei. Cum spune eroul cărții, 
unui asemenea om „îi trebuie o 
mare tărie sufletească în fiecare 
clipă... căci pampa e un drum fără 
scăpare pentru cel slab“.

Titlul romanului „Don Segundo 
Sombra“ este dat de numele perso

Copilul însă cau
tă o undă de 
lumină pe care o 
află apropiindu-se 
de sora sa vitre
gă, învățătoarea 
Kate, și de so|ul 
ei, muncitorul Roo- 
bie, oameni cu 
o finută morală a- 
leasă care știu să 
înfrunte greutățile 
vieții cu demnita
te și încredere.

Drumul lui Robert Shannon este a- 
cela al unor grele încercări morale pe 
care le cunoaște chiar și după ce prin
tr-o întîmplare, reușește să-și ajungă visul, 
devenind student, apoi biolog. Dar și aici 
legea concurenței acționează cu inflexi
bilitate, ceea ce face ca eroul să cu
noască în anii studenției și după aceea 
amare dezamăgiri. El nu se resemnează 
urmărind cu tenacitate demonstrarea idei
lor sale, aplicarea lor însă de fiecare dată 
primește lovituri nedrepte.

Deși urmăresc drumul lui Shannon în 
medii diferite, cele două părți ale cărții 
(prima apărută în 1944, cea de a doua 
în 1948) au o unitate izvorîtă din pers
pectiva unică a autorului care și-a propus 
să zugrăvească consecințele confruntării 
dintre un tînăr înzestrat cu alese calităfi 
intelectuale și sufletești, dar neînarmat să 
răzbată pentru a-și pune în valoare însu
șirile, și cei ce întruchipează egois
mul, lipsa de loialitate, opacitatea spiri
tuală, incapacitatea de a se ridica spre 
un ideal superior de viafă. De aceea 
chiar dacă finalul cărții lui Cronin in
clude și perspectiva incertă a unei bi
ruințe, ne lasă totuși o undă de amă
răciune.

Valeriu RÏPEANU

najului care în
truchipează în 
cel mai înalt 
grad însușirile 
acestor oameni. 
In el se împle
tește iscusința și 
forța cu înțelep
ciunea și cura
jul. Viața lui nu 
e legată de un 
loc anume. Che
marea depărtă
rilor și senti

mentul libertății îl caracterizează. 
•Profilat pe nemărginirea cîmpiilor 
Argentinei, don Segundo Sombra ca
pătă dimensiunea unui erou de ba
ladă.

In lumea acestor oameni pătrund 
arareori ecouri ale marilor proble
me ce frămîntă viața poporului ar- 
gentinean, aspirațiile lor sînt în
grădite de neștiința și propria 
lor însingurare. Dar realitățile cu
prinse în carte sînt înfățișate cu o 
mare măiestrie literară. „Don Se
gundo Sombra“, roman de circulație 
universală, ne prilejuiește întîlnirea 
cu un scriitor de frunte al conti
nentului sud-american.

Luiza CRISTESCU

în vitrinele
® în Editura pentru literatură a 

apărut studiul lui Matei Călinescu 
„Titanul și geniul în poezia lui E- 
minescu. Semnificații și direcții ale 
etosului eminescian“.

O „Nașterea cîntecului" se inti
tulează culegerea de schițe și nuve
le semnată de Mihai Novicov, pu
blicată de Editura tineretului.

• Tinerilor cititori li se adresea
ză romanul „Seri albastre“ (în două 
volume) de Costache Anton, tipărit 
de Editura tineretului.

® în aceeași editură a apărut vo
lumul de versuri „Cariatida“ de Ion 
Gheorghe.

® Culegerea de schițe satirice „O 
plimbare cu barca“, de Teodor Ma- 
zilu, a apărut la Editura pentru li
teratură.

• Ultima carte apărută în colec
ția „Tn jurul lumii“ (Editura tine
retului) aparține lui Vasile Nicoro-

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de stat de Operetă : 

Prințesa circului (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (sala Come
dia : Regele Lear (orele 19,30), (sala Stu
dio) : O femeie cu bani (orele 19,30). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (Bd. Schi
tu Măgureanu nr. 1) : Cezar șl Cleopatra 
(orele 19,30), (sala Studio) : Comedia ero
rilor (orele 19,30). Teatrul evreiesc de 
6tat : Frank al V-lea (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" : Băiatul și vîntul (specta
col pentru copil — orele 16), Eu șl ma
teria moartă (spectacol pentru adulțl — 
orele 20,30). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Carnaval la Tă- 
nase (orele 20). Circul de stat : Spectacol 
prezentat de ansamblul circului chine
zesc (orele 20),

CINEMATOGRAFE : Ghepardul — ci
nemascop (ambele serii) : Sala Palatului 
R. P. Romine (seria de bilete 1208 — 
orele 18.30), Patria (9; 13; 17; 21). Viață 
particulară : Republica (9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21,15), Festival (9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădină — Pa
sajul Eforie — orele 20), Modern (10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), Stadionul Di
namo (Șos. Ștefan cel Mare — orele 
19,45). Drama Ciocîrllei : Luceafărul (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 — la grădină orele
19.30) , Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30,
— la grădină orele 19), Melodia (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Al nouălea nume : 
București (9,30; 11,30; 13,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Grivița (10; 12; 16; 18; 20). Dragoste
la zero grade : Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Giulești (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grădina „Doina" (Str.
Doamnei nr. 9 — orele 19,30). Cei șapte 
magnifici — cinemascop : Central (9,30; 
12,15; 15; 18; 20,45), înfrățirea între po
poare (10; 14,30; 17,30 20,30). Floarea Man
io : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Cultural (15; 17; 19; 21). Enrico Carusso : 
Carpați (10; 12; 14; 16), Asasinul din car
tea de telefon : Union (15; 17; 19; 21). 
Program pentru copii : Doina (orele 10). 
Brațul nedrept al legii : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Rahova (15,30; 18; 20,30, 
la grădină orele 19), Lira (15,30; 18; 20,30
— la grădină orele 19,15). Vizitați Zako
pane — Medicii din Sierra — Mișcările 
pămîntului — Cuvînt cu cuvînt — Gre
va — Balada primăverii : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Clociara : Excel
sior (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). Banda de 
lași : Drumul Sării (16; 18; 20). Ocolul 
pămîntului în 80 de zile — cinemascop 
(ambele serii) : Dacia (9,30; 13; 16,30; 20), 
Aventura de la miezul nopții : Buzeștl 
(15; 17; 19; 21 — la grădină orele 19,30). 
Vara în nordul sălbatic : Crîngașl (16; 
18; 20). Pagini de istorie — Romînia, ori

librariilor
viei și se intitulează „între Riga și 
Irkuțk“.

© în Editura pentru literatură 
universală au văzut lumina tiparu
lui în ultima vreme :

— „Poezii și poeme", o culegere 
din versurile scriitorului revoluțio
nar spaniol A. Machado. Traducere 
de Aurel Rău. Cuvînt înainte de 
Rafael Alberti.

— Poemul „Omul" al scriitorului 
sovietio E. Miczelaitis. Traducere 
de Geo Dumitrescu. Prefață de 
Șerban Cioculescu.

— „Succes", roman de Lion 
Feuchtwanger. Cuvînt înainte de 
I. D. Bălan.

— „Lord Jim" de Joseph Conrad 
(Colecția „Clasicii literaturii uni
versale“).

— Romanul „Fiecare zi contează" 
al scriitoarei poloneze Danuta Bien- 
kowska.

— „Fum de toamnă”, roman al 
tînărului scriitor german Bernard 
Seeger.

zont 64 ; Feroviar (9,30; 12,30; 16,30; 19,30), 
Bucegi (9; 16; 19,15). Comisarul : Unirea 
(16; 18,15; 20,30 — la grădină orele 19,15). 
îndrăgostitul : Flacăra (16; 18; 20).
La strada : Vitan (16; 18,15; 20,30,
la grădină orele 19). Bărbații : Munca 
(16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30 —la 
grădină orele 19,15). Sechestratul din Al
tona : Popular (16; 18,15; 20,30). Falsifi
catorul : Moșilor (16; 18,15; 20,30 — la 
grădină orele 19,15). Moral 63 : Aurora 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 — la gră
dină orele 20), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Rîul negru : Cosmos (16; 18; 20). Rebelul 
magnific : viitorul (10,30; 15; 17,15; 19,45), 
Volga (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop : Colentina (15; 17; 19; 21), Ferentari 
(10; 16; 18,15; 20,30). Doi colonel : Pro
gresul (15,30; 18; 20,15). Singurătatea aler
gătorului de cursă lungă : Cotrocenl 
(15,30; 18; 20,30). Pășesc prin Moscova : 
Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Știți să desenați, co
pil 7 19,25 — Itinerar turistic : Cunmin 
— orașul veșnicei primăveri. 19,45 — 
Transmisiune de la Teatrul pentru tine
ret și copii : Acuzarea apără. în pauze : 
Emisiune de știință : Ce e nou în ci
bernetică — de prof. Edmond Nicolau ; 
Șah. în încheiere : Buletin de știri, bule
tin meteorologic.

Cum e vremea-.
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

șl s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin dimineața. Vîntul a su
flat în general slab, exceptînd Dobrogea 
unde a fost potrivit, predomlnînd din 
sectorul nord-estic. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse între 
24 de grade la Vărădla șl 14 grade la In- 
torsura Buzăului. în cursul dimineții, în 
Ardeal s-a produs ceață. In București : 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul mal 
mult senin. Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă : 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
30 septembrie și 1, 2 octombrie. Tn țară • 
După o instabilitate trecătoare, vremea 
devine din nou frumoasă, cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi locale, la în
ceputul intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar maxi
mele între 15 șl 25 de grade. In Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă, cu cerul 
variabil. Innourări mal persistente se 
vor produce la sfirșitul intervalului. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în general staționară.

INTERNAȚIO
Șl ROLUL El ISTORIC

Asociația Internațională a Munci
torilor, cunoscută sub denumirea de 
Internaționala I, de la a cărei în
ființare s-au împlinit 100 de ani, 
ocupă un loc de frunte în glorioa
sa istorie a mișcării muncitorești 
mondiale. Ea a adus o contribuție 
de însemnătate istorică în opera 
măreață de răspîndire pe arena 
mondială a teoriei marxiste, a pus 
bazele unirii socialismului științific 
cu mișcarea muncitorească, a făurit 
și consolidat legături largi între di
feritele organizații naționale ale 
proletariatului, a pregătit condițiile 
pentru făurirea partidelor politice 
ale clasei muncitoare. Internaționala 
a educat proletariatul din numeroa
se țări în spiritul luptei revoluțio
nare de clasă pentru eliberarea so
cială și națională.

★
Crearea Internaționalei I a 

răspuns unei necesități obiective, 
determinată de nivelul de dez
voltare a mișcării muncitorești 
internaționale, de sarcinile isto
rice pe care clasa muncitoare 
avea să le îndeplinească. Dez
voltarea rapidă a capitalismului în 
anii de după revoluțiile din 1848- 
1849, criza economică mondială din 
1857—1858 au duș la adîncirea con
tradicțiilor de clasă și au determi
nat creșterea luptei maselor popu
lare împotriva exploatării și asu
pririi, au stimulat tendințele clasei 
muncitoare spre organizare.

întemeierea Asociației Internațio
nale a Muncitorilor a fost o încunu
nare a muncii titanice depuse de 
Marx și Engels pentru crearea unei 
mișcări muncitorești internaționale, 
avînd același țel final.

De o importanță epocală pentru 
întregul curs al mișcării muncito-

Ion Popescu-PUȚURI 
directorul Institutului de istorie 

a partidului 
de pe lîngă C.C, al P.M.R.

rești, pentru întreaga omenire pro
gresistă a fost făurirea concepției 
marxiste despre lume, a ideologiei 
științifice a proletariatului.

Paralel cu activitatea teoretică și 
publicistică, Marx și Engels au 
desfășurat totodată o intensă mun
că organizatorică în vederea creă
rii Internaționalei I. Dînd do
vadă de o mare tenacitate și" în 
același timp de maleabilitate, 
ei au acționat, după 1848, cu 
răbdare și răspundere pentru gru
parea tuturor forțelor care puteau 
concura la consolidarea mișcării 
muncitorești internaționale.

Un rol important în creșterea con
științei de clasă a muncitorilor, în 
strîngerea legăturilor dintre diferi
tele organizații muncitorești, l-a 
avut „Liga Comuniștilor“, pre
cursoarea Internaționalei I.

Caracterul combativ al Asociației 
Internaționale a Muncitorilor, po
ziția justă adoptată în toate pro
blemele importante de strategie și 
taetică a mișcării muncitorești s-au 
datorat muncii desfășurate de fon
datorii ideologiei științifice a pro
letariatului și în primul rînd de 
Karl Marx. „La St. Martin Hali 
(sala unde s-a desfășurat mitingul 
de constituire a Asociației — n.r.) — 
nota Friederich Engels — Marx a 
fost singurul om care știa precis ce 
trebuie făcut și ce trebuie înte
meiat, omul care încă din 1848 
lansase în lume chemarea: «Prole
tari din toate țările, uniți-vă!»“. 
Fiind membru al Consiliului Gene
ral, secretar corespondent pentru 
Germania, Olanda și Rusia, Marx 
a fost îndrumătorul efectiv al Con

siliului General, și deci al Interna
ționalei.

Principalele documente ale Inter
naționalei I, „Manifestul Constitu
tiv“ și „Statutul provizoriu“, elabo
rate de Marx, sînt o dovadă a fap
tului că Asociația Internațională a 
Muncitorilor a luat naștere ca o 
organizație de luptă a clasei mun
citoare bazată pe principiile socia
lismului științific. Aceste documente 
au stat la baza întregii activități a 
Internaționalei, oriențînd-o în spiri
tul luptei de clasă, al internaționa
lismului proletar.

Internaționala I a militat consec
vent pentru afirmarea și răspîndirea 
principiilor socialismului științific 
în mișcarea muncitorească din toate 
țările.

Este știut că în acea perioadă în 
Anglia, Franța, Germania, Belgia, 
Spania, Rusia și alte țări, ideologia 
mic-burgheză sub forma tnade-unio- 
nismului, lassalleanismului, proudho- 
nismului, anarhismului avea influ
ență asupra unui număr important 
de muncitori. Aceste teorii exerci
tau o influență nefastă asupra miș
cării muncitorești, constituiau o pie
dică serioasă pentru dezvoltarea ei 
pe calea revoluționară.

Lupta împotriva curentelor de 
dreapta a stat multă vreme în aten
ția lui Marx și Engels. încă în „Ma
nifestul Partidului Comunist“ ei au 
consacrat un capitol special criticii 
unor teorii care se pretindeau socia
liste, dar urmăreau în fapt atragerea 
proletariatului la remorca claselor 
dominante.

Focul criticii lui Marx și Engels, 
al Internaționalei I a fost îndreptat 
împotriva proudhoniștilor, lassallie- 
nilor și anarhiștilor. In lucrările ela
borate în această perioadă, în ra
poartele prezentate congreselor și 
conferințelor internaționale în nu
mele Consiliului General, în dări de 
seamă, articole, declarații etc., Marx 
și Engels, demascînd cu consecven
ță concepțiile străine socialismului 

științific, au îndrumat Internațio
nala pe calea luptei consecvent re
voluționare.

Fixînd scopul și sarcinile Interna
ționalei I, Marx și Engels au avut 
în permanență în vedere misiunea 
istorică a clasei muncitoare. Ei au 
arătat că, doborînd orînduirea capi
talistă, proletariatul își pune în față 
țelul nobil de a elibera întreaga so
cietate de exploatare. Marx și En
gels vorbeau despre proletariat ca 
despre clasa care „poate și trebuie 
să fie chemată să reprezinte ansam
blul intereselor poporului și, prin 
urmare, să-1 conducă politicește". 
Combătînd concepțiile socialiștilor 
utopici și ale altor ideologi mic- 
burghezi, care considerau posibilă 
lichidarea exploatării prin bunăvo
ința claselor dominante, prin ac
țiuni filantropice ale burgheziei sau 
cu ajutorul statului capitalist, Sta
tutul Internaționalei I a proclamat 
principiul potrivit căruia „eliberarea 
clasei muncitoare trebuie să fie ope
ra clasei muncitoare înseși“.

In legătură indisolubilă eu concep
ția despre misiunea istorică a prole
tariatului, Marx și Engels vedeau 
necesitatea organizării proletariatu
lui ca clasă dominantă, instaurării 
dictaturii proletariatului. «„Statul, 
adică proletariatul organizat ca clasă 
dominantă“ — această teorie a lui 
Marx — scria V. I. Lenin — este 
indisolubil legată de toată învăță
tura lui despre rolul revoluționar al 
proletariatului în istorie. încorona
rea acestui rol este dictatura prole
tariatului, dominația politică a pro
letariatului».

Marx și Engels au elaborat învă
țătura potrivit căreia pentru a pu
tea învinge în lupta împotriva clase
lor exploatatoare, proletariatul tre
buie să-și creeze propriul său partid 
politic. „...împotriva forței unite a 
claselor avute — preciza rezoluția 
Conferinței de la Londra din 1871 
— clasa muncitoare nu poate acțio
na ca clasă decît organizîndu-se în
tr-un partid politic aparte, care se 
opune tuturor vechilor partide crea
te de clasele avute,..“. în lumina a- 
cestor teze Marx și Engels au subli
niat în mod deosebit, drept una din 
concluziile de bază ale întregii miș
cări muncitorești, necesitatea creării 
de partide proletare în fiecare țară.

Forța proletariatului constă nu 
numai în organizarea sa, în unitatea 
rîndurilor sale pe plan national, ci 

și în solidaritatea sa internațională. 
Vorbind de rolul Internaționalei I, 
Marx arăta că „unul din marile țeluri 
ale Asociației este acela ca munci
torii din diferite țări să ajungă nu 
numai să se simtă frați și tovarăși, 
ci să și acționeze ca atare, luptînd 
în cadrul unei armate unice, pentru 
eliberarea lor“.

Principiul unității și solidarității 
pe plan național și internațional a 
clasei muncitoare, pe baza marxis
mului, a fost un principiu conducă
tor al Internaționalei I. Proclamat 
în „Manifestul Partidului Comunist", 
acest principiu a fost amplu argu
mentat și dezvoltat în documentele 
programatice ale Internaționalei, în 
„Instrucțiuni pentru delegații Con
siliului Central Provizoriu“, în „Da
rea de seamă prezentată de Consi
liul General la Congresul de la Bru
xelles“ șj în alte documente ale 
Internaționalei.

O problemă deosebită care i-a 
preocupat pe conducătorii Interna
ționalei I a fost elaborarea unei stra
tegii și tactici juste a proletariatului, 
în abordarea și rezolvarea acestei 
probleme, Marx și Engels porneau 
invariabil de la condițiile concrete, 
de la realitate și învățămintele ei. 
Elaborînd documentele programa
tice ale Internaționalei, Marx a avut 
în vedere împrejurările diferite în 
care se desfășura lupta politică a 
clasei muncitoare, gradul inegal de 
dezvoltare și nivelul teoretic diferit 
al mișcării muncitorești din diferite 
țări. în Scrisoarea: „Consiliul Gene
ral al Asociației Internaționale a 
Muncitorilor către Biroul Central al 
Alianței Democrației Socialiste“ scri
să de Marx la 9 martie 1869 se 
arată :

„în conformitate cu art. 1 al Sta
tutului nostru, în Asociația Interna
țională a Muncitorilor pot fi 
primite toate asociațiile muncito
rești care urmăresc același scop și 
anume : apărarea, dezvoltarea și de
plina eliberare a clasei munoitoare.

Intrucît diferitele detașamente ale 
clasei muncitoare din fiecare țară 
și clasa muncitoare din diferite țări 
se dezvoltă în condiții extrem de 
diferite, este inevitabil ca și con
cepțiile lor teoretice, care reflectă 
mișcarea reală, să se deosebească 
între ele.

Cu toate acestea, comunitatea de 
acțiune realizată de Asociația In
ternațională a Muncitorilor, schim

bul de păreri înlesnit de organele 
de presă ale diferitelor secții na
ționale și discuțiile nemijlocite în 
cadrul congreselor generale trebuie 
să ducă treptat la elaborarea unui 
program teoretic comun...

în conformitate cu principiile ei, 
Asociația noastră lasă tuturor sec
țiilor libertatea de a-și formula 
programul teoretic, cu excepția 
cazurilor cînd se încalcă tendința 
generală a Asociației“.

In acest spirit, structura organi
zatorică a Internaționalei I era 
elastică, lipsită de rigiditate, permi- 
țînd apropierea și unirea pe o 
platformă cît mai largă a celor mai 
diferite organizații din mișcarea 
muncitorească internațională.

Deși strînse într-o uniune de 
colaborare frățească — se specifi
ca în Statutul provizoriu — aso
ciațiile muncitorești care urmau să 
adere la Asociația Internațională a 
Muncitorilor își păstrau neatinsă 
organizația lor existentă.

Referindu-se la relațiile dintre 
organizațiile muncitorești și la 
sarcinile generale și particularită
țile naționale ale luptei proletaria
tului, K. Marx spunea următoarele 
într-un interviu de o profundă 
semnificație, acordat ziarului „The 
World“ la 3 iulie 1871 : „Scopurile 
noastre trebuie să fie atît de cu
prinzătoare îneît să includă în ele 
toate formele de activitate ale cla
sei muncitoare. Dacă le-am fi dat 
un caracter special, ar fi însemnat 
să le adaptăm la nevoile unui sin
gur grup de muncitori, la nevoile 
muncitorilor unei singure națiuni. 
Dar cum i-am putea determina pe 
toți oamenii șă se unească în in
teresul cîtorva ? Dacă Asociația 
noastră ar fi procedat în felul aces
ta, n-ar mai fi avut dreptul să se 
numească Internațională... Ea cu
prinde o rețea de asociații afiliate, 
care se întinde peste întreaga lume 
a muncii. In fiecare parte a lumii, 
misiunea noastră prezintă aspecte 
speciale, iar muncitorii de acolo țin 
seama de acest lucru și pășesc pe 
propria lor cale la înfăptuirea ei... 
Alegerea unei căi sau alteia este 
treaba clasei muncitoare din aceas
tă țară“.

Strategia și tactica, izvorîtă din 
cunoașterea temeinică a specifi
cului mișcării muncitorești din 
acea perioadă, a făcut ca Inter

naționala să se consolideze, presti
giul și influența ei să crească. Ea 
a cuprins cu repeziciune cele mai 
importante centre din țările dez
voltate ale Europei, din alte țări, 
precum și din Statele Unite ale 
Americii. Astfel, în Franța, în 1871 
Internaționala număra patru mar:7’ 
federații afiliate, precum și 8 sec
ții ; în Belgia existau 6 federa
ții și o serie de secții ; erau afilia
te organizații muncitorești din An
glia, Elveția, Italia. Olanda, Spania, 
Austro-Ungaria. Rusia, Statele 
Unite, Suedia ; aderenți la Interna
țională existau în țările din Estul 
Europei, printre care Romînia. în 
Argentina. China, India, Noua Zee- 
landă și Australia s-au exprima^ 
dorințe de afiliere la Internațional«, 
în numai cîțiva ani, Asociația in
ternațională a Muncitorilor a luat 
o dezvoltare impetuoasă. Ea era 
prezentată ca un pericol de prim 
rang pentru „ordinea“ de stat bur
gheză. în legătură cu aceasta, Marx 
și Engels scriau în 1873 :

„Lăsînd cea mai deplină libertate 
mișcării și aspirațiilor clasei mun
citoare din diferitele țări. Interna
ționala a știut totuși să unească 
întreaga clasă muncitoare într-un 
singur mănunchi, făcînd ca clasele 
guvernante și guvernele lor să 
simtă, pentru prima oară, forța in
ternațională a proletariatului“,

Internaționala I, fondatorii și 
îndrumătorii ei K. Marx și F. Engels 
manifestau o mare și permanentă 
grijă ca forțele interne ale clasei 
muncitoare din fiecare țară să gă
sească ele însele căile și metodele 
cele mai corespunzătoare de acțiu
ne. Marx și Engels subliniau stărui
tor necesitatea aplicării în mod crea
tor a principiilor generale ale luptei 
revoluționare a proletariatului la 
condițiile concrete ale fiecărei 
țări. Ei se pronunțau pentru o 
folosire creatoare a experienței 
și învățămintelor altor mișcări, 
combătînd copierea mecanică a 
formelor și metodelor din afară. ■ 
Sînt instructive din acest punct de 
vedere cele arătate de F. Engels în 
ciorna unei scrisori adresate la 16 
aprilie 1872 lui Gennaro Bovio, acti
vist al mișcării muncitorești italie
ne : „Nu încape nici o îndoială — 
scria Engels — că dacă asociațiile 
muncitorești italiene și-ar fi însușit 
în 1864 ideea dvs. și ar fi pus prin 
aceasta începuturile unei mișcări

• Text prescurtat al expunerii făcute 
la adunarea consacrată împlinirii a 
100 de ani de la înființarea Internațio
nalei I.
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Ambele părți acordă importanță 

deosebită înfăptuirii unor măsuri 
parțiale și regionale menite să sta
bilească un climat de destindere în 
relațiile internaționale, să înlesneas
că și să apropie rezolvarea proble
mei dezarmării. O contribuție de 
seamă în această privință o poate 
avea crearea unor zone lipsite de 
arma nucleară în diferite regiuni ale 
lumii.

Cele două părți apreciază efortu
rile depuse de țările în curs de dez
voltare și recent eliberate din Afri
ca, Asia și alte părți ale lumii în 
vederea slăbirii încordării în rela
țiile internaționale, a apărării și 
consolidării păcii. Ele salută apro
piata Conferință a țărilor neangaja
te, precum și viitoarea Conferință 
a țărilor afro-asiatice, expri- 
mîndu-și convingerea că hotăririle 
ambelor Conferințe vor reprezenta 
o nouă contribuție la promovarea 
colaborării și înțelegerii între po

COMUN
poarele lumii și a principiilor co
existenței pașnice.

Partea romînă și-a exprimat de
plina solidaritate cu aspirațiile po
poarelor din Africa spre unitate și 
este convinsă că hotăririle Organi
zației Unității Africane vor contri
bui în mare măsură la realizarea a- 
cestor aspirații, la promovarea co
laborării dintre statele africane, la 
apărarea și consolidarea indepen
denței lor politice și economice.

Părțile și-au exprimat hotărîrea de 
a sprijini în continuare lupta pen-' 
tru înlăturarea ultimelor rămășițe 
ale colonialismului și au condamnat 
politica de apartheid și discriminare 
rasială ca incompatibile cu dreptu
rile fundamentale ale omului și prin
cipiile Chartei O.N.U.

Părțile au subliniat necesitatea u- 
niversalității Organizației Națiunilor 
Unite în scopul de a o face mai efi
cientă pentru îndeplinirea rolului 
ce-i revine în asigurarea păcii și dez
voltarea colaborării internaționale.

Republica Populară Romînă și 
Etiopia sprijină întrutotul cererile

legitime ale noilor state independen
te din Africa și Asia de a fi reprezen
tate echitabil în principalele organe 
ale Organizației Națiunilor Unite.

Cele două părți constată cu satis
facție că vizita în Republica Popu
lară Romînă a Majestății Sale, împă
ratul Haile Sellassie Ï, convorbirile 
și schimbul de vederi care au avut 
loc cu această ocazie constituie o im
portantă contribuție la dezvoltarea 
legăturilor tradiționale de prietenie 
existente între Republica Populară 
Romînă și Etiopia, servind astfel 
cauza păcii și înțelegerii între po
poare.

Majestatea Sa Imperială și-a ex
primat profunda apreciere față de 
primirea călduroasă acordată Lui și 
suitei Sale în cursul scurtei dar uti
lei vizite în Republica Populară 
Romînă.

Majestatea Sa Haile Sellassie I a 
adresat președintelui Consiliului de 
Stat, Gheorghe Glieorghiu-Dej, in
vitația de a vizita Etiopia. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

București, 28 septembrie 1964

Solemnitatea conferirii 
titlului de (Sector honoris causa 

ai Universității din București

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

HAILE SELLASSIE I 
împărat al Etiopiei

Toastu
(Urmare din pag. I-a)

Popoarele etiopian și romîn 
își găsesc legătura lor traini
că în atașamentul lor comun 
față de obiectivele păcii și libertății. 
Desigur, nu este suficient să vorbim 
doar despre aceasta ; aceste obiec
tive trebuie promovate în viața 
noastră de zi cu zi. Prin aceasta, 
cele două națiuni ale noastre sînt 
unite de asemenea. Amîndouă sînt 
hotărîte să lupte pentru realizarea 
lor și noi am tradus această hotărî- 
re în fapte concrete.

Toastul președintelui
(Urmare din pag. l-a)

Ne-a produs o profundă impresie 
calda evocare pe care Majestatea 
Voastră a făcut-o rolului jucat de 
eminentul om de stat și patriot ro
mîn, Nicolae Titulescu, în evenimen
tele dramatice ale anului 1936.

■ Emisar al nobileloi' idei de apăra
re a independenței și suveranității 
popoarelor, Nicolae Titulescu s-a si
tuat în mod ferm pe poziția condam
nării energice a agresiunii fasciste 
împotriva Etiopiei. Prin Titulescu se 
făcea auzit glasul poporului romîn 
care încă dinainte, în largi și vigu
roase . acțiuni populare, desfășurate 
în condițiile unei crunte opresiuni 
politice, atrăsese atenția opiniei pu
blice din întreaga lume împotriva pe
ricolului pe care-1 prezenta fascismul.

Poziția adoptată de Nicolae Titu
lescu în apărarea Etiopiei corespun
dea intereselor poporului romîn ca și 
ale tuturor popoai'elor aflate atunci 
în fața primejdiei fasciste, sau care 
mai tîrziu aveau să cadă victima a- 
gresiunii fasciste ; corespundea pe 
deplin intereselor apărării păcii și 
securității mondiale.

~ Poporul romîn, care de curînd a 
sărbătorit cea de-a 20-a aniversare 
a eliberării patriei sale de sub jugtțl 
fascist, este angajat, așa cum ați

muncitorești italiene, corespunză
toare condițiilor sociale din țara lor, 
în Italia ar fi astăzi mai puține aso
ciațiile muncitorești care apără 
doctrinele sectariste și care în afară 
de aceasta, nu sînt deloc italiene, 
ci franceze și rusești. După părerea 

‘mea, în mișcarea muncitorească idei
le cu adevărat naționale adică ideile 
care corespund factorilor economici, 
atît în industrie cît și în agricultu
ră, factori care domină în țara res
pectivă, sînt întotdeauna în același 
timp și idei cu adevărat internațio
nale“. Continuînd firul acestei idei 
și exemplificînd-o, Engels trăgea 
concluzia : „Eliberarea țăranului ita
lian se va produce nu în aceeași 
formă în care se va realiza elibera- 

. sa muncitorului de fabrică englez ;
.ar cu cît unul și altul vor fi pă- 
.runși mai mult de înțelegerea for
melor proprii, corespunzătoare con
dițiilor lor, cu atît mai puțin vor 
avea divergențe așupra însăși esen
ței acestei eliberări“.

Clasicii marxismului vedeau în
tr-o asemenea linie de conduită che
zășia îmbinării juste a sarcinilor de 
ordin național și internațional ale 
proletariatului, pentru întărirea con
tinuă a mișcării muncitorești și vic
toria cauzei clasei muncitoare. F. 
Engels, în Adaosul la prefața lucră
rii „Războiul țărănesc german“, pu
blicat în 1875, arăta că pentru a 
smulge dușmanului de clasă poziție 
după poziție trebuie păstrat „ade
văratul spirit internaționalist“, spirit 
care „salută cu bucurie orice nou 
pas în mișcarea proletară, indiferent 
de la ce națiune pornește“.

Una din trăsăturile importante ale 
activității Internaționalei I, im
primată îndeobște de temeinicia cu 
care Marx studia și analiza fenome
nele economice și social-pölitice, a 
fost faptul că această activitate a 
fost puternic ancorată în realitățile 
istorice, urmărind evoluția feno
menelor sociale. în această pri
vință, unul din cele mai concluden
te exemple îl constituie Comuna din 
Paris, prima putere muncitorească 
din istorie. Marx și Engels au con
siderat Comuna din Paris drept un 
măreț eveniment, drept „fiica spiri
tuală a Internaționalei I“ cum a de
numit-o Engels.

După cum observa Lenin, Marx 
nu s-a mulțumit să fie numai en
tuziasmat de eroismul comunarzilor, 
care, după expresia lui „asaltaseră

Astfel putem trage concluzia că, 
dimpotrivă, ar fi într-adevăr ciudat 
dacă popoarele noastre nu ar simți 
o profundă înrudire și o deosebită 
căldură. Mai mult, sprijinul pe care 
l-a primit Africa din partea națiunii 
dumneavoastră în lupta pentru eli
berarea popoarelor din lume care 
mai sînt încă dependente, în lupta 
pentru ridicarea nivelului lor de trai 
și acela al tuturor oamenilor, con
stituie încă o legătură puternică 
care ne unește.

Tot așa după cum Organizația Na
țiunilor Unite a unit atît de multe 
națiuni în lupta comună pen

tru pace — crearea Organizației uni
tății africane va fi un bastion al pă
cii și libertății.

Sîntem convinși că în viitor se 
va intensifica colaborarea armonioa
să dintre Etiopia și Romînia, pe care 
o dorim cu toții spre folosul ambelor 
țări.

Ridic acum paharul, toastând pen
tru prietenia dintre popoarele etio
pian și romîn, pentru prosperitatea 
și progresul lor, pentru fericirea 
poporului acestei mari națiuni și 
pentru sănătatea și bunăstarea con
ducătorului Romîniei, președintele 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

putut constata, într-o vastă operă 
de construcție pașnică, de dezvoltare 
multilaterală economică și culturală 
a țării sale.

Fiind profund interesată în apăra
rea și consolidarea păcii, Romînia a 
militat consecvent, în anii care au 
trecut de la eliberare, p’entru stator
nicirea unei atmosfere de încredere 
și apropiere între state. Această 
manifestare activă a Republicii 
Populare Romîne pe arena mondială 
își găsește expresie în inițiativele 
guvernului romîn, în perseverența cu 
care reprezentanții Romîniei se pro
nunță în forurile internaționale pen
tru soluționarea problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, în 
apărarea consecventă a principiilor 
care trebuie să stea la baza convie
țuirii pașnice a statelor.

Credincioasă acestor principii, Ro
mînia întreține relații diplomatice, 
economice, culturale cu un mare nu
măr de state și dorește să extindă 
și să dezvolte aceste relații, consi- 
derînd că aceasta corespunde nu 
numai propriilor interese, ci și ce
rințelor generale ale colaborării in
ternaționale.

Poporul romîn și-a manifestat în
totdeauna solidaritatea sa cu lupta 
de eliberare națională a popoarelor 
încă subjugate. El sprijină cu căldu

ră eforturile depuse de tinerele state 
pentru consolidarea independenței 
lor și lupta ce se duce pentru lichi
darea ultimelor vestigii ale colonia
lismului,

Ma j estate,
înalți oaspeți,
Vizita dumneavoastră în Romînia 

ne-a făcut o deosebită plăcere nouă 
și întregului popor romîn. Ea a fost 
rodnică constituind un prilej fericit 
de evocare a vechii prietenii care 
leagă țările și popoarele noastre. 
Convorbirile care au avut loc și 
schimbul de păreri privind proble
mele majore ale situației internațio
nale și cele de interes comun, co
municatul comun semnat astăzi, 
deschid noi perspective de dezvolta
re a legăturilor de prietenie și cola
borare • dintre țările și popoarele 
noastre în interesul lor, al păcii și 
securității internaționale.

Permiteți-mi, cu acest prilej, să a- 
dresez Majestății Voastre cele mai 
călduroase urări de sănătate și via
ță îndelungată, și poporului etiopian 
noi succese în prosperitatea patriei 
sale.

Trăiască prietenia trainică dintre 
popoarele romîn și etiopian !

Trăiască Majestatea Sa Imperială 
Haile Sellassie I !

împăratului Etiopiei, Haile Sel
lassie I, i-a fost acordat titlul de 
doctor honoris causa al Universită
ții din București, în științe juridice, 
pentru merite excepționale în dez
voltarea și aplicarea principiilor 
dreptului contemporan.

La solemnitatea care a avut loc 
cu acest prilej, luni la amiază în 
aula Universității, au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne, academi
cieni, rectori ai instituțiilor de în
vățământ superior, decani ai facul
tăților, cadre didactice, numeroși 
studenți.

Acad. Gheorghe Mihoc, rectorul 
Universității din București, a salu
tat pe înaltul oaspete, relevîndu-i 
personalitatea.

Vizita în patria noastră a fiului 
glorios al poporului etiopian — a 
spus acad. Gh. Mihoc — constituie, 
pentru Universitatea din București, 
prilejul de a-și îndeplini o datorie 
de cinste : aceea de a omagia re
marcabilele sale merite de gînditor 
și om de stat, acordîndu-i titlul de 
doctor honoris causa în științe juri
dice. Aprobînd în unanimitate ra
portul comisiei de propuneri, Con
siliul științific al universității noas
tre a relevat personalitatea înaltu
lui oaspete ca eminent reprezentant 
al gîndirii din țara sa, ca militant 
neobosit pentru renașterea, inde
pendența și dezvoltarea poporului 
etiopian, ca om de stat care, în în
delungata sa activitate, a promovat 
ideea dreptului popoarelor la auto
determinare, a securității colective 
a statelor, a păcii și coexistenței 
pașnice, contribuind la dezvoltarea 
și respectarea dreptului internațio
nal contemporan. Viața sa este o 
pildă de devotament pentru binele 
și progresul poporului său, pentru 
propășirea economică și culturală a 
țării, pentru afirmarea Etiopiei ca 
stat independent și suveran.

Prof. univ. Grigore Rîpeanu, de
canul Facultății de științe juridice, 
a prezentat apoi raportul Consiliu
lui științific al Universității cu pri
vire la conferirea înaltului titlu.

în aplauzele călduroase ale celor 
prezenți, rectorul Universității a în- 
mînat diploma împăratului Etiopiei.

— Vă mulțumesc foarte mult pen
tru titlul de doctor honoris causa 
care mi-a fost acordat și pentru cu
vintele atît de generoase rostite des
pre mine personal cît și despre po
porul etiopian — a declarat înaltul 
oaspete, îndelung salutat de asis
tență. Primesc această onoare nu 
numai în numele meu personal, ci 
și în numele harnicului popor etio
pian, al intelectualilor și studenților 
din Etiopia.

în continuare, împănatul Etiopiei 
s-a referit la strădaniile poporului 
etiopian de a forma și dezvolta in
stituții de învățămînt, la însemnă-

împăratul Etiopiei, Haile Sellassie 
I, a oferit luni seara o recepție, la 
palatul Consiliului de Miniștri, cu 
prilejul vizitei sale de stat în R. P. 
Romînă.

cerul“. în această mișcare revolu
ționară de masă, cu toate că ea nu-și 
atinsese țelul, „el a văzut o expe
riență istorică de uriașă însemnătate, 
un anumit pas înainte al revoluției 
proletare mondiale, un pas practic 
mai important decît sute de pro
grame și de raționamente“.

Mult dezbătută în cadrul Inter
naționalei I a fost problema acti
vității' politice a clasei muncitoare. 
Demascînd concepțiile dăunătoare 
ale curentelor mjc-burgheze, îndeo
sebi proudhonismul, Marx și Engels 
au demonstrat că lupta politică este 
forma hotărîtoare a luptei de clasă 
și că proletariatul, pentru înfăptui-- 
rea scopului final, trebuie să împle
tească lupta pe tărîm economic cu 
cea în domeniul politic. în cuvînta
rea ținută în ședința din 21 sept. 
1871 la Conferința de la Londra, 
Engels demascînd tezele oportuniste 
cu privire la această problemă spu
nea: „...Toți partizanii abținerii de la 
politică se intitulează revoluționari, 
ba chiar revoluționari prin exce
lență. Dar revoluția este actul su
prem al politicii ; acela care tinde 
spre revoluție trebuie să recunoască 
și mijloacele, acțiunile politice care 
pregătesc revoluția, care îi educă pe 
muncitori în vederea revoluției și 
fără de care, a doua zi după bătă
lie, muncitorii vor fi întotdeauna 
trași pe sfoară de alde Favre și 
Pyat. Iar politica care trebuie pro
movată este politica muncitorească ; 
partidul muncitoresc nu trebuie să 
se tîrască în coada unui partid bur
ghez sau altuia, ci trebuie să se 
constituie ca partid independent 
care să aibă un țel propriu și o po
litică proprie“. Legat de aceasta, 
este important de remarcat că Marx 
și Engels puneau în fața clasei mun
citoare sarcina de a stăpîni toate 
formele și mijloacele de luptă, co
respunzător cerințelor și necesități
lor luptei.

între principiile de bază ale Aso
ciației, călăuzitoare pentru mișcarea 
muncitorească pătrunse de interna
ționalism, un loc important revine 
celebrei teze marxiste privind eli
berarea națională : „Poporul care 
înrobește un alt popor își făurește 
propriile sale lanțuri“.

Internaționala I a educat prole
tariatul în spiritul solidarității și al 
sprijinirii mișcărilor de eliberare 
națională, subliniind că eliberarea 
națiunilor va submina rînduielile de

exploatare și asuprire și va atrage 
națiunile oprimate la lupta revolu
ționară.

După 1848 au luat amploare în 
Europa mișcările de eliberare na
țională, de constituire a statelor na
ționale — mișcări obiectiv progre
siste, sprijinite de forțele democra
tice. Internaționala I s-a solida
rizat cu lupta popoarelor mici pentru 
eliberarea dip jugul țarist și prusac, 
cu unificarea Germaniei, cu lupta 
poporului irlandez, care se ridica 
împotriva dominației engleze.

Activitatea Internaționalei I, a 
conducătorilor săi Marx și Engels, 
a avut în obiectiv printre proble
mele majbre ce preocupau omeni
rea — problemele războiului și ale 
păcii. Concluziile din documentele 
Internaționalei privind aceste proble
me se întemeiază’ pe o multilaterală 
analiză a cauzelor războaielor, a ca
racterului lor, a evoluției acestora. 
Un asemenea mod de abordare a 
dus la stabilirea poziției mișcării 
muncitorești față de diferitele fe
luri de războaie. Astfel, Manifestul 
constitutiv al Asociației Internațio
nale a Muncitorilor, înfierînd răz
boaiele de jaf și scopurile lor anti
populare, antidemocratice, releva 
necesitatea luptei clasei muncitoare 
împotriva unor astfel de războaie, 
pentru a statornici în raporturile 
dintre state, în politica externă, legi 
de echitate și morală. „Lupta pen
tru o asemenea politică externă, e 
parte din lupta generală pentru eli
berarea clasei muncitoare“.

Rezoluția Congresului de la Gene
va al Asociației (1866) privind răz
boiul drept dus de popoarele Statelor 
Unite împotriva segregaționiștilor 
sclavagiști și îndeosebi cele două 
adrese ale Consiliului General al 
Asociației cu privire la războiul 
franco-prusac (1870^1871) au o mare 
importanță teoretică pentru poziția 
clasei muncitoare față de război și 
militarism.

Promovarea ideii păcii între po
poare este prezentă în toate docu
mentele principale ale Internaționa
lei. Marx și Engels considerau lupta 
pentru pace drept unul din princi
piile fundamentale ale politicii ex
terne a statului socialist. Astfel, 
condamnând războiul în care clasele 
dominante au aruncat Franța și 
Germania, relevînd atitudinea mun
citorilor francezi și germani care își 
trimiteau reciproc mesaje de pace și

prietenie, Marx scria : „Chiar și nu
mai acest fapt măreț, fără seamăn 
în istorie deschide perspectiva unui 
viitor luminos. El dovedește că, în 
opoziție cu vechea societate, cu mi
zeria ei economică și demența sa 
politică, se naște o societate nouă, al 
cărei principiu internațional va fi 
pacea, pentru că toate națiunile vor 
avea unul și același stăpîn — 
munca“.

★
Au trecut o sută de ani de cînd 

s-a fondat prima organizație inter
națională a clasei muncitoare. în a- 
cest secol, societatea umană a cu
noscut profunde transformări revo
luționare.

La scurtă vreme după ce Interna
ționala I și-a încetat activitatea, a 
fost făurită Internaționala a Il-a, 
sub conducerea lui F. Engels, care 
a contribuit la răspândirea ideilor 
marxiste, la formarea de partide 
proletare, precum și la unirea mun
citorilor pe scară internațională. 
Dar, după moartea lui Engels, Inter
naționala a Il-a a fost dominată de 
concepții și practici oportuniste, re
formiste, ceea ce a și dus la destră
marea sa.

Aplicând marxismul în condițiile 
capitalismului monopolist, marele 
Lenin l-a îmbogățit cu noi teze și 
concluzii de o uriașă însemnătate in
ternațională privind înlocuirea so
cietății capitaliste prin societatea so
cialistă, strategia și tactica proleta
riatului revoluționar, lupta de elibe
rare națională a popoarelor asuprite 
de imperialism, a creat parti
dul de tip nou în Rusia, sub condu
cerea căruia a învins Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie, s-a 
construit socialismul în U.R.S.S., iar 
în prezent se înfăptuiește construc
ția comunismului.

In condițiile avîntului mișcării 
muncitorești internaționale, Lenin 
a fondat Internaționala a IlI-a, 
care a reunit tinerele partide comu
niste, a contribuit la dezvoltarea a- 
cestora, la răspândirea marxism-le- 
ninismului. încetarea activității In
ternaționalei comuniste în 1943 a 
fost impușă de noile împrejurări is
torice în care se dezvolta mișcarea 
muncitorească, caracterizate prin 
maturizarea partidelor marxist-leni- 
niste, existența unor condiții politice 
și sociale extrem de complexe și va
riate de la țară la țară, în care ac
ționează partidele frățești.

In anii care au urmat, mișcarea

tatea lor în perpetuarea identității 
poporului, în lărgirea orizontului oa
menilor, în crearea unei baze solide 
pentru progresul țării.

Referindu-se la un alt grup de 
probleme, împăratul Etiopiei a spus: 
De-a lungul istoriei a fost necesar 
ca noi să ne dedicăm cît se poate 
mai mult păcii și menținerii inde
pendenței naționale. Poporul etio
pian, prin guvernul său, a partici
pat activ la întrunirile internaționa
le în care se examinau probleme pri
vind pacea, libertatea, securitatea 
națională. Avînd în vedere capaci
tatea de distrugere extraordinară a 
armelor nucleare în zilele noastre — 
a continuat Majestatea Sa — o altă 
sarcină mi se impune ca conducător 
și ca cetățean. Esența principală a 
acestei probleme este de a face po
sibil ca statele să coexiste. Conse
cințele războaielor sînt atît de ni
micitoare, încît, după părerea mea, 
nu există o altă alternativă pe care 
un om înțelept ar putea s-o promo
veze. Etiopia, prin reprezentanții săi, 
a colaborat cu reprezentanții țări
lor iubitoare de pace în sprijinirea 
acestui principiu esențial al coexis
tenței. Dar pentru a asigura o co
existență trainică a devenit impe
rios necesar să se realizeze dezarma
rea generală și totală. în această 
privință Etiopia a participat în mod 
activ la lucrările conferinței celor 
18 state pentru dezarmare de la Ge
neva. Dacă ne gîndim la istoria di
feritelor conferințe internaționale 
pentru dezarmare, trebuie să ne în
trebăm de ce nu s-a realizat dezar
marea în lume, potrivit aspirațiilor 
popoarelor? După părerea mea mo
destă, cele mai multe dintre cauze 
pot fi înrudite una cu alta, în mod 
final toate convergînd în lipsa de 
încredere între marile puteri. Acest 
fapt esențial indică necesitatea ca 
toate țările să promoveze o aseme
nea politică care să facă posibilă sta
tornicirea încrederii între puterile ce 
sînt direct răspunzătoare pentru de
zarmare, săcși unească forțele și să 
coopereze în scopul asigurării păcii 
în lume.

Tot din acest punct de vedere 
trebuie privită problema unității 
africane. Eu cred că cu cît țările 
africane sînt mai apropiate une
le de altele și cu cît este mai 
mare colaborarea dintre ele, cu 
atît ele vor fi mai în măsură 
să contribuie la menținerea pă
cii, cu atît mai mult vor fi ele în 
măsură să grăbească progresul lor 
economic și social care, desigur, este 
și el un factor important al păcii, 

în încheiere, împăratul Etiopiei a 
declarat : Permiteți-mi să folosesc 
acest prilej pentru a vă mulțumi, 
doinnule rectoi' și, prin dv., să mul
țumesc corpului profesoral al Uni
versității din București și studenți
lor pentru marea onoare pe care au 
crezut de cuviință să mi-o acorde.

Trăiască în veci prietenia și uni
tatea dintre poporul etiopian și po
porul romîn !

împăratul
Au luat parte Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe Apostoli, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu,

Gheorghe Gaston Marin, Constantin 
Tuzu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, general de armată Leontin Să- 
lăjan, ministrul forțelor armate, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, membri ai con
ducerii organelor centrale de stat și

obștești, Justinian, patriarhul Bi
sericii Ortodoxe Romîne, academi
cieni și alți oameni de știință, cul
tură și artă, generali, ziariști.

Au luat parte membrii suitei înal
tului oaspete etiopian.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

După cum s-a relatat în ziarul de 
ieri, duminică patriarhul Justinian 
și împăratul Etiopiei au rostit cu- 
vîntări la Patriarhia Bisericii- Or
todoxe Romîne.

în cuvîntul său, patriarhul Justi
nian, după ce a salutat pe Majesta
tea Sa Imperială, Altețele Lor Im
periale și pe înaltele personalități 
care le însoțesc, a arătat că Biserica 
Ortodoxă Romînă și Biserica Etio- 
piană sînt unite prin originea lor, 
prin însuflețirea cu care slujesc a- 
mîndouă propovăduirea în lumea 
contemporană a păcii între oameni.

Evocînd istoricul bisericii din E- 
tiopia, patriarhul Justinian a spus : 
Cu toate vitregiile istoriei din tre
cut, bisericile noastre au păstrat a- 
celași izvor comun de credință. După 
ce a relevat sprijinul acordat de Bi
serica Etiopiană acțiunilor inițiate 
pentru apărarea cauzei păcii, pa
triarhul Justinian și-a exprimat 
convingerea că vizita împăratu
lui Etiopiei „va deschide pers
pective largi pentru cunoașterea 
mai profundă, pentru apro
pierea și conlucrarea mai strînsă 
între Bisericile noastre surori, ca și 
între popoarele romîn și etiopian“ 
și a urat înaltului oaspete viață

h Institutul de
Luni, împăratul Etiopiei, Haile 

Sellassie I, a făcut o vizită la Institu
tul de inframicrobiologie al Acade
miei R. P. Romîne. înaltul oaspete a 
fost însoțit de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Dionisie 
Ionescu, ambasador, directorul pro
tocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe, Mircea Nicolaescu, minis
trul R. P. Romîne la Addis Abeba, și 
de alte persoane oficiale.

împăratul a fost întîmpinat de

lungă, sănătate deplină și mereu 
sporite înfăptuiri, spre propășirea 
și fericirea poporului etiopian și a 
Bisericii lui, spre biruința cauzei 
păcii în lumea întreagă.

împăratul Etiopiei, Haile Sellassie 
I, a arătat în cuvântarea sa că „po
poarele romîn și etiopian au multe 
în comun. Din punct de vedere po
litic -noi sîntem interesați în men
ținerea -păcii. Din punct de vedere 
economic sîntem interesați în pro
gres. Avem o religie comună. Aceas
ta stabilește o trainică legătură între 
popoarele etiopian și romîn, care nu 
poate fi distrusă.

După ce a arătat că „prin încercă
rile timpurilor grele spiritul uman 
poate fi menținut ferm și reînnoit 
cînd timpurile se schimbă“, împă
ratul Etiopiei și-a exprimat părerea 
că este de datoria bisericii sa ajute 
cauzelor drepte, aceasta corespun- 
zînd idealurilor de pace și progres.

împăratul Etiopiei a relevat apoi, 
ca un exemplp demn de urmat, ac
tivitatea personală din trecut a pa
triarhului Justinian atît în interesul 
credincioșilor bisericii sgle, oît și în 
sprijinul altor oameni din afara 
bisericii.

inframicrobiologie
Voinea Marinescu, ministrul sănătă
ții și prevederilor sociale. Directorul 
institutului, acad. prof. dr. Ștefan 
S. Nicolau, a făcut o expunere asu
pra cercetărilor întreprinse în țara 
noastră în domeniul inframicrobiolo- 
giei.

Pe drumul de la reședință spre in
stitut, străbătut de împăratul Etio
piei într-o mașină deschisă, numeroși 
bucureșteni l-au salutat călduros.

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării R.P. Chineze

Cu prilejul celei de a 15-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, luni după-amia- 
ză a avut loc la Uzinele „Danu
biana“ din Capitală o adunare 
festivă la care au participat nu
meroși muncitori, tehnicieni și in
gineri din această întreprindere.

Au luat parte membri ai ambasa
dei R. P. Chineze în R. P. Romînă.

Despre munca eroică desfășurată 
de poporul chinez sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez și 
realizările obținute pe drumul con

strucției socialismului a vorbit 
Gheorghe Tudor, secretarul Comi
tetului de partid al Uzinelor „Danu
biana“.

Din partea ambasadei R. P. Chi
neze a luat cuvîntul Hou Și-giu, 
prim-secretar al ambasadei, care a 
trecut în revistă realizările obținu
te de poporul chinez în cei 15 ani 
de la eliberare.

A fost prezentat apoi un program 
artistic, susținut de o formație in
strumentală din uzină.

(Agerpres)

comunistă a cunoscut noi și impor
tante victorii. După cel de-al doilea 
război mondial, sub conducerea par
tidelor marxist-leniniste, revoluția 
socialistă a învins într-un număr de 
13 țări, între care și Romînia, fo'r- 
mîndu-se sistemul mondial socia
list. Aceasta a fost o nouă și 
strălucită victorie a mișcării comu
niste mondiale, o nouă confirmare a 
justeței învățăturii marxist-leniniste. 
S-a prăbușit sistemul colonial al im
perialismului, mișcarea de elibe
rare națională constituind o măreață 
forță antiimperialistă a contempora
neității. în lumea capitalistă acțio
nează cu putere contradicțiile ine
rente acestei orînduiri, s-a dezvoltat 
mișcarea comunistă și muncito
rească, au crescut forțele care se 
opun exploatării capitaliste, luptă 
pentru democrație, pace și socialism.

Marxism-leninismul cucerește noi 
și noi mase de oameni, exercită o 
uriașă influență asupra popoarelor, 
asupra luptei ideologice internațio
nale. „Marxism-leninismul — subli
nia tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej — 
s-a dovedit a fi expresia științifică a 
necesităților de neînlăturat ale evo
luției istorice a umanității, singura 
teorie în măsură să răspundă la 
marile întrebări pe care această 
evoluție le pune în fața fiecărui po
por, în fața întregii omeniri, singura 
teorie care arată drumul izbăvirii 
oamenilor de mizerie, incultură și 
nesiguranța zilei de mîine, de scla
vie și războaie sîngeroase. Ideile lui 
Marx și Lenin sînt mereu vii, înrîu- 
rirea lor tot mai puternică, justețea 
lor tot mai evidentă, tot mai clar 
demonstrată de însuși mersul is
toriei“.

Realizările remarcabile ale po
porului sovietic în construcția desfă
șurată a comunismului, succesele de 
seamă ale poporului chinez, ale po
porului nostru și ale popoarelor ce
lorlalte țări socialiste în opera de 
făurire a societății noi, progresele 
înregistrate de sistemul socialist 
mondial în domeniul economiei, cul
turii și ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii, politica externă a 
statelor socialiste de asigurare a pă
cii și prieteniei între popoare trans
formă socialismul în factorul hotă- 
rîtor al dezvoltării istorice contem
porane, sporesc prestigiul și influ
ența ideilor marxism-leninismului.

Schimbările petrecute în raportul 
de forțe pe arena internațională ca 
urmare a formării și dezvoltării sis

temului socialist mondial, a prăbuși
rii sistemului colonial, a creșterii și 
întăririi mișcării muncitorești din 
țările capitaliste au îngustat sfera și 
posibilitățile de acțiune ale imperia
lismului. Spre deosebiire de trecut, 
astăzi forțele imperialiste nu mai 
pot decide după bunul lor plac des
tinele popoarelor. In lumea contem
porană s-au creat condiții incompa
rabile cu cele din trecut pentru ca 
popoarele să-și asigure o dezvoltare 
independentă, suverană, să se bucure 
de egalitate în relațiile internațio
nale, să-și organizeze viața așa cum 
doresc, să pășească pe calea cea mai 
corespunzătoare intereselor lor.

Marx și Engels scriau cu mîndrie 
că Internaționala I „a dominat zece 
ani de istorie europeană... în direcția 
în care se află viitorul — și poate 
privi cu mîndrie la activitatea ei“.

în prezent, mișcarea comunistă, 
care a devenit o măreață forță ideo- 
logică-politică și organizatorică de 
transformare a lumii pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului, do
mină istoria mondială contempora
nă în direcția viitorului luminos și 
inevitabil al omenirii. Forța și ma
turitatea ei politică și ideologică 
și-au găsit expresie în Declarațiile 
Consfătuirilor din 1957 și 1960, in 
care sînt elaborate, prin dezbateri 
colective, aprecierile și concluziile 
comune ale mișcării comuniste asu
pra celor mai importante probleme 
ale contemporaneității.

Poziția Partidului Muncitoresc Ro
mîn în problemele arzătoare ale 
contemporaneității, • ale mișcării 
muncitorești și comuniste internațio
nale, a fost exprimată în Declarația 
adoptată de plenara C.C. al P.M.R. 
din aprilie 1964, precum și în alte 
documente de partid și luări de po
ziție ale conducătorilor partidului, 
în Declarația sa, partidul nostru, 
exprimîndu-și îngrijorarea în legă
tură cu adîncirea divergențelor și 
ascuțirea polemicii publice din miș
carea comunistă internațională, a 
arătat că unitatea dintre partidele 
frățești poate să fie înfăptuită dacă 
ele vor căuta, cu perseverență și 
răbdare, căile de înțelegere recipro
că și de apropiere a pozițiilor, 
pe baza respectării normelor de re
lații dintre partidele marxist-leni
niste, adoptate în comun, norme 
care prevăd egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile interne,

respectul reciproc, căci deasupra 
oricăror divergențe stă ceea ce 
este comun partidelor comunis
te și muncitorești. Viața arată cu 
prisosință că tocmai ceea ce uneș
te aceste partide reprezintă e- 
sențialul și este infinit mai puternic 
decît orice deosebiri de vederi. Par
tidele comuniste sînt unite prin țe
lurile comune ale cuceririi puterii 
de către clasa muncitoare, ale vic
toriei socialismului și comunismului 
in întreaga lume ; lupta comună îm
potriva imperialismului, pentru in
teresele vitale și drepturile demo
cratice ale maselor populare, împo
triva colonialismului sub toate for
mele sale, pentru eliberarea națio
nală a popoarelor ; țelul comun al 
statornicirii unei păci trainice în 
lume, ca sarcină vitală a întregii 
omeniri ; internaționalismul prole
tar, solidaritatea internațională de 
clasă, răspunderea istorică față de 
proletariatul și oamenii muncii de 
pretutindeni ; ideologia comună, în
vățătura marxist-leninistă. Aceste 
țeluri comune tuturor partidelor co
muniste și muncitorești formează 
baza trainică pentru refacerea 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale, constituie 
factorii obiectivi ai soluționării to
vărășești a oricăror probleme dintre 
partidele noastre.

Fiind adînc pătruns de conștiința 
că grija pentru unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești reprezintă înalta îndato
rire internaționalistă a fiecă
rui partid marxist-leninist, Partidul 
Muncitoresc Romîn nu-și precupe
țește eforturile pentru a-și aduce 
întreaga sa contribuție la salvgarda
rea și întărirea acestei unități, care 
constituie izvorul forței și invinci-: 
bilității țărilor socialiste, a parti
delor comuniste.

Bogata istorie a mișcării comunis
te și muncitorești internaționale ara
tă că nu o dată ea a trebuit să facă 
față unor împrejurări grele, dar în
totdeauna a învins greutățile și a 
pășit înainte cu forțe sporite. Proce
sul istoric se dezvoltă pe căi ex
trem de complexe. Dar forțele 
progresului, ale socialismului și pă
cii sînt determinante pentru mersul 
înainte al omenirii. Nu există nici o 
îndoială că istoria va* aduce noi 
și noi succese măreței cauze pentru 
care a militat Internaționala I — 
cauza comunismului și păcii.
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SAIGON CEREREA GUVERNULUI DE LA NICOSIA

Se așteaptă demisia lui Klianh 
din funcțiile militare
• întrunirea „înaltului Consiliu național** 9 Pre
siunile militarilor asupra primului ministru

Situația din Cipru 
pe ordinea de zi la O.N.U.

Din New York s-a anunțat că gu
vernul Ciprului a cerut în mod ofi
cial înscrierea pe ordinea de zi a 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U. 
a problemei cipriote.

ALEGERILE DIN LANDURILE

DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ ROMÎNĂ
S-A REÎNTORS LA PARIS

De la corespondentul nostru la Varșovia

Manifestări care îndeamnă
n ■

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
După o vizită prin regiunile Fran
ței, delegația parlamentară romînă, 
condusă de președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, s-a în
tors duminică la Paris.

Jean Risbourg, șeful delegației 
parlamentare a Adunării Naționale

Franceze, reprezentînd Comisia de 
producție și schimburi, care a vizi
tat de curînd Romînia, a oferit luni 
un dejun în cinstea delegației M.A.N. 
Seara, membrii delegației parla
mentare romîne au asistat la o re
prezentație a Comediei Franceze cu 
piesa lui Molière „Mizantropul".

ia întărirea păcii

Agențiile de presă au relatat 
sîmbătă seara despre zvonurile 
care au circulat în capitala Vietna
mului de sud despre iminența unei 
noi lovituri de stat. Intre timp, 
situația s-a menținut întrucîtva 
stabilă. Duminică a avut loc prima 
ședință a înaltului Consiliu Națio
nal, care l-a ales ca președinte pe 
Phan Khac Suu, unul din vechii 
politicieni, adversar al fostului 
dictator Ngo Dinh Diem. Consiliul 
este alcătuit din 17 persoane civile. 
El urmează să elaboreze o constitu
ție provizorie și să numească pe 
membrii Convenției Naționale, care 
va funcționa ca organ legislativ în 
perioada provizorie, adică pînă în 
luna noiembrie 1965, cînd se preve
de organizarea alegerilor generale. 
Despre actualul prim-ministru, ge
neralul Khanh, potrivit informații
lor transmise din Saigon, se aș
teaptă ca el să fie numit „în frun
tea unui guvern alcătuit din civili“ 
înainte de data de 28 octombrie. 
La o consfătuire cu grupul de mili
tari care s-au împotrivit loviturii 
de stat din 13 septembrie, aceștia 
au cerut generalului Khanh „să 
aleagă între activitatea civilă și ac
tivitatea militară“. Khanh a optat 
pentru „activitatea civilă“. în acest 
caz este așteptată demisia lui din 
funcțiile militare. Agenția Reuter

menționează că viitorul „guvern 
civil condus de Khanh“ va fi de
semnat în următoarele două săptă- 
mîni.

Trupele au deschis 
focul la Qui Nhon

Agenția U.P.I. transmite că tru
pele sud-vietnameze au deschis focul 
duminică împotriva unei mulțimi 
de demonstranți în orașul Qui Nhon 
unde, începînd de luni dimineața, a 
fost instaurată legea marțială. Ca 
urmare a represiunilor polițienești, 
patru persoane au fost ucise și nu
meroase altele rănite.

în același timp, la Saigon s-a 
anunțat că 1 000 de parașutiști au 
ocupat luni, fără să- fi întîmpinat 
rezistență, tabăra militară de la 
Bon Sar Pa care se afla în mîinile 
triburilor de munteni răsculați îm
potriva guvernului. Potrivit agen
ției Reuter, restabilirea autorității 
guvernului asupra acestei tabere 
militare este privită ca deschizînd 
calea unor tratative între guvern și 
conducătorii răsculaților, care cer 
drepturi mai mari pentru triburile 
de munteni în administrația locală. 
Principalii conducători ai răscula
ților — arată agenția — continuă 
să se afle într-un loc necunoscut, în 
apropierea frontierei cu Cambodgia.

R. F. G.
Rezultatele alegerilor municipale 

de duminică din Renania-Westfalia : 
Uniunea creștin-democrată — 43,8 la 
sută din voturi (45 în 1961); Partidul 
social-democrat — 46,61 la sută (40,7 
în 1961); Partidul liber-democrat — 
8 la sută. în Saxonia inferioară: 
U.C.D. — 37,5 (28,2 în 1961) ; P.S.D.
— 43,2 la sută (38,8 în 1961) ; P.L.D.
— 9,2 la sută ; partidul german — 
864 voturi (600 000 în 1961).

DIN CONGO SE ANUNȚA:
— Radio Stanleyville a transmis 

că între reprezentanții guvernului 
Gbenye, care-și are aci reședința, 
și delegații Crucii Roșii Internațio
nale s-a ajuns la un acord de crea
re a unui „comitet mixt“ însărcinat 
cu examinarea problemelor sanita
re din Stanleyville și cu repatrie
rea eventuală a europenilor.

— La Leopoldville s-a aflat că 
Organizația pentru pace și reconci
liere națională a inițiat convocarea 
unei conferințe a „mesei rotunde“ 
a tuturor liderilor partidelor poli
tice, la care vor fi invitați și con
ducătorii insurgenților.

4-

După publicarea raportului Warren
Reacții în S. U. A. și în alte țări occidentale

Agențiile de presă relatează că raportul comisiei Warren cu pri
vire la asasinarea președintelui John Kennedy, dat publicității dumi
nică, a fost primit în S.U.A. CU un viu interes.

a-1 escamo- 
a fost spri- 
al cunoscu-

Președintele
in campanie

Johnson — 

electorală
— despre

„Președintele Johnson a promis as
tăzi în cursul primului său turneu 
electoral în Noua Anglie că va men
ține, dacă va fi ales în noiembrie, 
un guvern avînd simțul responsabi
lității și bazat pe prudență și res
pect“ — a transmis luni, trimisul 
special la Washington al agenției 
France Presse. Corespondentul con
tinuă:

„Președintele a rostit luni discursuri 
în cinci din cele șase state ale aces
tei regiuni, altădată tradițional re
publicană, dar care pare, anul a- 
cesta, să intre în întregime în ta
băra democrată. Chiar și Maine și 
Vermont, singurele state care nu

Un guvern bazat 
pe prudență și respect“

Corespondență din Paris
■ ■Reluarea activității 

politice
V

„OSWALD -
SINGURUL RESPONSABIL"

Reacțiile stîrhite de publicarea 
raportului sînt diferite. Robert Ken
nedy, fratele fostului președinte_ al 
S.U.A., care a demisionat de curînd 
din postul de ministru al justiției 
pentru a-și pune candidatura în ale- 

. gerile senatoriale din statul New 
York, a declarat : „Sînt convins că 
Oswald este singurul responsabil și 
că nu a primit nici un ajutor sau 
asistență din partea nimănui în le
gătură cu cele întîmplate“.

M. Mansfield, liderul majorității 
democrate din Senat, s-a declarat, 
de asemenea, de acord cu concluziile 
comisiei Warren. Totodată, el a a- 
tras atenția asupra criticilor aspre 
făcute de comisie la adresa autorită
ților care aveau sarcina de a asi
gura securitatea președintelui. Mans
field și-a exprimat speranța că re
comandările comisiei, privind îmbu
nătățirea măsurilor de protecție a 
vieții președintelui, vor fi studiate 
cît mai repede posibil de cele două

camere ale Congresului și a preco
nizat ca sesiunea Congresului să fie 
prelungită în acest scop. Pe de altă 
parte, s-a anunțat că președintele 
Johnson a numit duminică seara un 
comitet format din patru oficialități 
americane, care să supravegheze 
executarea întocmai a recomandări
lor comisiei.

M-A

PREȘEDINTELE NOVOTNY»

A SOSIT LA BUDAPESTA
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — La 

invitația 
vernului 
țărănesc ungar, la 28 septembrie a 
sösit la Budapesta o delegație de 
partid și guvernamentală cehoslova
că, condusă de Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace.

La gara din Budapesta delegația a 
fost întîmpinată de Istvan Dobi, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P.U., Jânos Kâdâr, prim-secre
tar al C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc și de alte persoane ofi
ciale.

în aceeași zi, la Budapesta, au în
ceput convorbirile între delegațiile 
de partid și guvernamentale ale 
R. P. Ungare și R. S. Cehoslovace, 
conduse de Jânos Kâdâr și Antonin 
Novotny.

C.C. al P.M.S.U. și a gu- 
revoluționar muncitoresc-

Buchanan : RAPORTUL NU 
CONVINS CÀ OSWALD 
A ACȚIONAT SINGUR

Raportul Warren a stîrnit însă și 
critici. Thomas G. Buchanan, auto
rul cărții traduse în 18 limbi „Cine 
l-a ucis pe Kennedy ?“, a declarat 
că raportul nu l-a convins că Oswald 
a acționat singur. Datele raportului, 
a spus el, confirmă părerea sa că 
Oswald nu este nici în întregime 
nevinovat, nici în întregime vino
vat. „Vor trece poate ani înainte ca 
acest caz să fie definitiv închis“ — a 
încheiat Buchanan.

Avocatul newyorkez Mark Lane, 
care a efectuat o anchetă personală 
pentru a demonstra nevinovăția lui 
Oswald, a declarat la Londra, unde 
se află în prezent, că raportul nu 
rezolvă nici unul din punctele du
bioase și răspunde doar la puține 
întrebări. „Raportul, a arătat el, nu 
prezintă nici un singur martor care 
să-1 fi putut identifica pe Oswald 
drept persoana care a tras focurile 
fatale împotriva președintelui Ken
nedy. De asemenea, raportul nu pre
zintă nici un martor care să-1 fi 
văzut pe Oswald ducînd în clădirea 
depozitului de cărți (de unde se 
susține că au pornit focurile în clipa 
atentatului) un pachet ce ar fi putut 
conține o armă“. După părerea Iui 
Mark Lane, comisia Warren „a fost 
formată ca să împiedice să se facă 
lumină, obiectivul său fiind nu

a căuta adevărul, ci de 
ta“. Declarația lui Lane 
jinită de un comunicat 
tului filozof Bertrand Russell, care 
prezidează comitetul britanic al miș
cării „Cine l-a ucis pe Kennedy ?“ 
în comunicat se spune : „Probele 
medicale au fost falsificate, au fost 
date trei versiuni pe cit de oficiale 
pe atît de contradictorii ale asasi
nării, semnalarea lui Oswald ca 
asasin al agentului Tippit a fost lan
sată cu 20 de minute înainte ca Tip- 
pit să fi fost ucis, autoritățile din 
Dallas au prezentat un raport trucat, 
martori oculari au fost ignorați, 
s-au spus neadevăruri cu privire la 
numărul gloanțelor trase, în general 
o serie întreagă de falsificări și de 
dovezi contrafăcute“.

în sfîrșit, Marguerite Oswald, 
mama lui Oswald, a adus critici co
misiei Warren pentru faptul că nu 
a publicat o relatare amănunțită a- 
supra uciderii fiului 
Jack Ruby. Ea 
tinua ancheta 
luni în urmă, 
anchetă a scos 
mit număr de
cu cele prezentate de comisia War
ren".

După vacanța politică de vară, 
partidele își reiau activitatea prin 
organizarea de congrese. Nici acest 
sfîrșit de septembrie n-a dezmințit 
tradiția : timp de cîteva zile, la Ar- 
cachon, localitate din extremul sud- 
vest al Franței, în sălile cazinoului, 
mai întîi radicalii, apoi U.D.S.R. 
(Uniunea democrată și socialistă a 
Rezistenței) și independenții — toate 
trei formînd Ia un loc gruparea 
„Rassemblement démocratique — 
au discutat și decis asupra acțiuni
lor lor de viitor.

Pe marginea acestor congrese, ob
servatorii politici înregistrează că 
„Rassemblement démocratique" nu 
și-a menajat atacurile împotriva ma
jorității guvernamentale a partidu
lui U.N.R.-U.D.T., ceea ce era de 
altminteri de așteptat, precum și 
dorința de a stabili liste comune 
în fiecare departament în vederea 
viitoarelor alegeri municipale. 
La radicali s-a manifestat o dorință 
de contopire a acestor trei forma
țiuni politice. „Combat" de luni di
mineața sublinia de asemenea fap
tul că invitația de „negociere", adre
sată Iui Gaston Defferre, a dat „o 
mai mare greutate" candidaturii lide
rului socialist la viitoarele alegeri 
prezidențiale. Este 
de văzut ce reacții 
liștii la propunerile 
Arcachon.

au votat vreodată în favoarea unui 
candidat prezidențial democrat și 
care sînt singurele state unde 
Franklin Roosevelt nu a obținut vic
toria în 1936, în cursul istoricului re
flux democrat, dau semne evidente 
ale unei schimbări de atitudine. La 
Providence, unde s-a adresat stu
denților Universității din Rhode Is
land, Johnson a subliniat necesita
tea unei uniuni strînse între univer
sitate și țară. La Hartford, președin
tele a afirmat: în alegerile prezi
dențiale din 1964 este în joc simțul 
responsabilităților. El a parafrazat 
apoi unul din sloganurile favorite 
ale senatorului Goldwater, decla- 
rînd: „Știu, în adîncul inimii mele, 
că poporul american nu va urma 
anul acesta pe cei care se află la 
marginile extremismului“. La Ver
mont, președintele a afirmat: „Prin
cipiul bipartizan, care este unul din 
tradițiile noastre, se află anul aces
ta în pericol. Progresele realizate de 
democrați și republicani după 30 de 
ani de eforturi răbdătoare sînt în 
primejdie îndeosebi în domeniul po
liticii externe“.

Cauza acestei primejdii este, po
trivit părerii președintelui care nu a 
citat în nici unul din discursurile 
sale numele senatorului Goldwater, 
„că o fracțiune de oameni situați în 
afara oricărui simț comun și în afara 
principiilor normale a pus mîna 'pe 
unul din cele două partide ale 
noastre“.

In capitala R. P. Polone a avut loc 
între 24 și 26 septembrie cel de-al 
III-lea congres al Uniunii luptători
lor pentru libertate și democrație, 
care a reunit reprezentanți ai orga
nizațiilor foștilor deținuți antifas
ciști, veterani din cel de-al doilea 
război mondial, din toate țările eu
ropene. Din partea țării noastre au 
participat Marin Florea Ionescu, 
membru al Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști, și general-colonel 
în rezervă Radu Niculescu-Cociu, 
vicepreședinte al- Comitetului orga
nizatoric al veteranilor din războiul 
antifascist.

Congresul a subliniat necesitatea 
intensificării acțiunilor menite să 
ducă la micșorarea încordării inter
naționale, la crearea unui climat de 
colaborare și înțelegere între po
poare. In hotărîrile adoptate se re
comandă, printre altele, promovarea 
ideii coexistenței pașnice intre țările 
cu sisteme sociale și politice diferite, 
promovarea metodei tratativelor în 
rezolvarea problemelor internațio
nale litigioase.

In cuvîntarea rostită la ședința 
de încheiere a lucrărilor congresului, 
J. Cyrankieioicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
evocînd încercările grele și suferin
țele Poloniei în anii războiului, i-a 
rugat pe participanții din celelalte 
țări să transmită concetățenilor lor 
un salut călduros și să-i asigure de 
solidaritatea poporului polonez în 
lupta comună pentru preîntîmpina- 
rea primejdiei unui nou război, îm
potriva militarismului, pentru des
tindere internațională și pace.

Paralel cu lucrările congresului, 
timp de două zile a avut loc un co
locviu internațional al veteranilor 
de război și al participanților la 
mișcarea de rezistență. La colocviu 
au luat parte reprezentanți ai 28 de 
organizații din 19 țări ale Europei 
și șase reprezentanți ai unor organi
zații internaționale ale luptătorilor 
din rezistență și foștilor deținuți an
tifasciști. Participanții s-au pronun
țat pentru promovarea politicii de

coexistență pașnică, înfăptuirea de
zarmării generale și, înainte de toa
te, pentru interzicerea folosirii ar
mei atomice, încetarea producției 
sale și distrugerea rezervelor de ar
mament atomic existente.

Tot în R. P. Polonă, la Teresin, a 
avut loc de curînd seminarul inter
național „Pentru pace și securitate 
în Europa“, al reprezentanților or
ganizațiilor de tineret și studențești 
la care au participat delegați din 22 
de țări europene.

Reuniunile amintite se înscriu tn 
ansamblul unui șir de manifestări 
cu caracter intern și internațional, 
care s-au desfășurat de la începutul 
acestei luni în diferite localități din 
R. P. Polonă, cu prilejul comemoră
rii a 25 de ani de la începutul celui 
de-al doilea război mondial. Atît în 
capitala țării, în Piața Victoriei, la 
mormîntul soldatului necunoscut, 
cit și în localități ca : Kielce, Lodz, 
Krakovia, Olsztny etc.- au avut loc 
manifestări de cinstire a memoriei 
celor căzuți.

Rememorarea evenimentelor care 
au marcat dezlănțuirea celui de-al 
doilea război mondial cheamă la 
lărgirea și intensificarea luptei pen
tru pace. La Varșovia, care a avut 
atît de suferit în anii războiului, a- 
ceastă chemare răsună cu deosebită 
tărie.

Gh. GHEORGHIȚĂ

Corespondență din Alger

de

Crearea unui partid 
social-democrat in Turcia

interesant acum 
vor avea socia- 
ce s-au făcut la

ei de către 
a spus că își va con- 
întreprinsă cu zece 
adăugind : „Această 
în evidență un anu- 
fapte în contradicție

A
Reluarea activității parlamentare 

va avea loc vineri.
Ședința de deschidere a Adunării 

Naționale va fi prezidată de Jacques 
Chaban-Delmas 
elogiu funebru

care va pronunța un 
lui Maurice Thorez.

Tudor VORNICII

CE SCRIE PRESA
VEST-EUROPEANĂ

Reacțiile la raportul Warren sînt 
diferite și în presa din capitalele 
vest-europene. în Anglia, ziarul „Ti
mes“ scrie că „nu poate să existe 
nici o îndoială asupra onestității 
raportului“, pe care îl caracterizează 
ca fiind „rațional, deschis, întocmit 
cu o grijă scrupuloasă în ce privește 
analizele și concluziile pe care le 
trage“. „Daily Telegraph“ scrie însă 
că „era posibilă inițierea unei inves
tigații mai cuprinzătoare și mai mi
nuțioase“.

în Italia, ziarul „l’Unità" își ex
primă părerea că asasinarea fostului 
președinte al S.U.A., John Kennedy, 
este opera unei conspirații de extre
mă dreaptă.

Declarația comună
R. S. Cehoslovacă -
R. A. U.

A început depunerea oficială a listelor 
de candidați în alegerile din Anglia

Radio Londra a transmis : 
dimineață a început depunerea 
cială a listelor de candidați în 
gerile generale din octombrie. Se aș
teaptă să se prezinte circa 1700 de 
candidați, pentru cele 630 de manda
te parlamentare, adică numărul 
mai mare de candidați din 1950 
coace. Atît partidul conservator 
și cel laburist prezintă fiecare
candidat în toate circumscripțiile din 
Anglia, Scoția, Țara Galilor. Libera
lii speră să aibă 360 de candidați în 
toată țara ; comuniștii vor avea pro
babil 36. Circa 20 de partide minore 
vor avea și ele candidați.. în afara 
independenților și a grupului națio
naliștilor este vorba de grupuri 
mici.

luni 
ofi- 
ale-

cel 
îri- 
cît 
un

★
într-un discurs rostit la Plymouth, 

liderul laburist Harold Wilson s-a 
pronunțat din nou împotriva po
liticii conservatorilor de creare a 
unei forțe nucleare de șoc britanice.

El a precizat că o viitoare forță nu
cleară multilaterală a N.A.T.O. ar 
duce la dotarea cu arme nucleare a 
R.F.G. Wilson a promis celor pre- 
zenți la miting că, în cazul unei vic
torii laburiste în alegeri, va fi revi
zuit acordul de la Nassau din 1962 
privind achiziționarea de către Ma
rea Britanie a rachetelor americane 
Polaris.

Primul ministru britanic, Douglas 
Home, a reafirmat într-un discurs te
levizat hotărîrea guvernului conser
vator de a continua politica de înar
mare nucleară a Angliei care, potri
vit declarațiilor sale, ar garanta 
„securitatea țării și autoritatea sa în 
problemele internaționale“. El s-a 
pronunțat împotriva proiectului la
buriștilor de a renunța la această 
forță în favoarea unui așa-zis loc 
într-un viitor comitet atomic occi
dental.

PRAGA 28 (Agerpres). — La Pra
ga a fost dată publicității declarația 
comună în legătură cu vizita în 
R, S. Cehoslovacă a lui Ali Sabri, 
primul ministru al R.A.U.

Primii miniștri ai celor două țări 
au reafirmat convingerea comună a 
celor două guverne că politica de 
coexistență pașnică și de colaborare 
internațională, bazată pe egalitate 
în drepturi și respect reciproc, este 
sprijinită din ce în ce mai mult de 
țările și popoarele din întreaga lu
me și duce la slăbirea în continuare 
a încordării internaționale. Cele 
două părți sprijină ideea convocării 
Conferinței țărilor neangajate de la 
Cairo din octombrie 1964.

ANKARA. — în Turcia a fost fon
dat un nou partid politic, Partidul 
social-democrat turc. Președintele 
său este profesorul Rassin Aii Ul- 
gen, printre întemeietori numărîn- 
du-se juristul Alaeddin Tiritoglu, co
lonelul în retragere Hulusi Hartman 
și Nazif Inan, fost director general 
al lui „Sumer Bank“. în manifestul 
său constitutiv se arată că scopurile 
noului partid sînt : „salvarea demo
crației și unității națiunii, înainta
rea în toate domeniile pe calea dez
voltărilor secolului, îmbunătățirea 
nivelului de trai al populației, com
baterea celor care vor să împingă 
națiunea înapoi“.

Agenția France Presse afirmă, re- 
ferindu-se la declarațiile conducăto
rilor noului partid, că acesta este un 
partid etatist (recomandă lărgirea 
proprietății de stat); el se adresează 
„generațiilor noi“, considerînd că 
partidele existente pînă acum în 
Turcia sînt „partide vechi, care și-au 
trăit traiul“.

(prin telefon)
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A fost inaugurată 
rafinăria 
de la Arzew

înir-o corespondentă precedentă anun
țam inaugurarea apropiată a uzinei mo
derne de lichefiere a gazului natural con
struită la Arzew. Această inaugurare a 
avut loc duminică, 27 septembrie, în pre
zenta președintelui Ben Bella. Luînd cu- 
vîntul acesta a declarat:

„Țăranii și muncitorii algerieni care 
timp de 132 de ani s-au aflat sub do
minația colonialistă își redobîndesc *n 
prezent drepturile de care au fost lip
siți".

In continuare, vorbitorul a spus că „în 
raporturile cu Franfa și alte țări membre 
ale Pieței comune, Algeria urmărește, 
înainte de toate, să aibă garanția pre
lucrării, pe propriul ei teritoriu, a tutu
ror bogățiilor sale naturale și accesul în 
țările Pieței comune pentru produsele 
sale industriale în condifii satisfăcătoare.

In ceea ce privește gazul natu
ral, a subliniat președintele Ben Bella, po
ziția noastră este clară și nu se pretează 
la nici un echivoc. El este o resursă na
țională, proprietate de stat. El va fi pre
lucrat în fană și va fi exportat în țărila 
care vor dori să încheie cu Algeria con
tracte de lungă durată de natură să ga
ranteze securitatea și promptitudinea li
vrărilor produselor obținute din prelucra
rea lui".

Luni a avut loc la Haoud el Hamarad, 
în Sahara, inaugurarea lucrărilor celei 
de-a treia conducte de petrol ce va 
transporta o mare parte din petrolul sa
harian la rafinăriile din Arzew și Alger, 
La inaugurarea lucrărilor acestor obiecti
ve industriale algeriene au luat parte 
numeroase delegații străine printre care 
și delegația R. P. Romîne, condusă de 
Mihail Florescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, însofitâ de Ion Geor
gescu, ambasadorul R. P. Romîne.

Constantin BENGA
(prin telefon).
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La primele confruntări electorale alo liderilor conservatori șl laburiști cu opinia publică (In dreapta 
Harold Wilson). Pentru început — zîmbete, de-o parte și alta...

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La 28 septembrie a 

părăsit Moscova, îndreptîndu-se spre 
Pekin, delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice, în 
frunte cu Viktor Grișin, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din U.R.S.S., care va parti
cipa la sărbătorirea celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

PARIS. Prințul Sufanuvong, liderul 
partidului Neo Lao Haksat, vicepre
ședinte al guvernului laoțian, a plecat 
din capitala Franței. El a sosit la 
Moscova.

SALONIC. A luat sfîrșit cea de-a 
29-a ediție a Tîrgului Internațional. 
Succesul produselor romînești a fost 
concretizat în numeroasele contracte 
încheiate privind vînzarea de mașini- 
unelte, războaie de țesut, motoare 
electrice, mașini de prelucrare a lem
nului, mașini de spălat, mașini de

cusut, anvelope etc. Urmează să aibă 
loc în continuare discuții pentru vîn- 
zarea de produse chimice 
finite din lemn.

și semi-

PEKIN. Prințul Norodom 
șeful statului cambodgian a 
vizită lui Liu Șao-ți, președintele R.P. 
Chineze, și premierului Ciu En-lai, cu 
care a avut o convorbire cordială, 
prietenească.

DELHI. In India au loc incidente 
provocate de o lipsă acută de alimen
te și de prețurile lor mari. Populația 
din Cuttak a atacat depozite cu 
stocuri de alimente. In urma ciocniri
lor cu poliția 100 de persoane au fost 
grav rănite. In statul Bihar poliția a 
deschis focul împotriva unei demon
strații la care au participat aproxima
tiv 1 000 de persoane. Doi demon
stranți au fost omorîți. In Hyderabad 
mulțimea a încercat să ia cu forța ali
mente dintr-un depozit, dar poliția a 
intervenit, omorînd trei persoane.

Sianuk, 
făcut o

COPENHAGA. Potrivit ultimelor 
știri transmise de agenția France 
Presse în legătură cu explozia care s-a 
produs sîmbătă la uzina de gaz da la 
Valby (Copenhaga), s-a stabilit că 
patru muncitori și-au pierdut viața, iar 
alți 100 au fost răniți. Un număr de 
490 de apartamente, 140 de vile și 30 
de prăvălii din împrejurimile uzinei 
au fost avariate. Se apreciază că apro
ximativ 1000 de persoane au rămas 
fără adăpost.

CAIRO. La 28 septembrie s-a des
chis la Cairo cea de-a 42-a sesiune a 
Consiliului Ligii Arabe, la care parti
cipă reprezentanți din 13 țări membre 
ale acestui organism.

MOSCOVA. După treizeci de ani 
de la ultimul său recital la Moscova, 
pianistul Arthur Rubinstein a concer
tat din nou duminică seara în capita
la U.R.S.S. Recitalul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

LIMA 28 (Agerpres). — în comu
nicatul comun dat publicității, după 
încheierea tratativelor oficiale din
tre președintele de Gaulle și preșe
dintele Belaunde Terry, se arată că 
cele două țări vor urmări în viitor 
„accelerarea dezvoltării schimburilor 
lor comerciale“. Comunicatul con
stată o identitate de vederi în prin
cipalele probleme latino-americane 
și europene, precum și în alte pro
bleme ale situației internaționale. 
Franța și Peru 
dine pozitivă față de concluzii
le Conferinței 
comerț și dezvoltare. Comunicatul 
subliniază că cele două țări trebuie 
să militeze în direcția păcii și dez
voltării, care se impune într-o lume 
în plin marș spre progres și solida
ritate.

Luni, șeful statului francez a so
sit în Bolivia.

manifestă o atitu-

mondiale pentru

SIMPOZION
INTERNAȚIONAL 
EMINESCU LA VENEȚIA

Un tînăr scriitor italian mi-a îm
părtășit cum i s-a revelat în creația 
lirică a lui Mihail Eminescu o con
știință artistică de rezonanță univer
sală, un monument literar care îm
bogățește patrimoniul de cultură al 
umanității. Tălmăcirile recente, rea
lizate cu prilejul semicentenarului 
morții autorului „Luceafărului", au 
ajutat cititorul italian să înțeleagă 
mai profund opera eminesciană.

La Veneția, căreia marele nostru 
poet i-a închinat unul din sonetele 
sale, se desfășoară acum un simpo
zion internațional consacrat lui Mi
hail Eminescu. Lucrările simpozio
nului au loc sub auspiciile Acade
miei Dei Lincei, Universității din 
Roma, Ministerului Invățămîntului 
Public din Italia și Comisiei na
ționale italiene pentru U.N.E.S.C.O. 
Ședința inaugurală a fost prezidată 
de prof. Angelo Monteverdi, pre
ședintele Academiei Dei Lincei. 
Țara noastră este reprezentată de o 
delegație a Universității din Bucu
rești alcătuită din acad. prof. Ale- 
xadru Rosetti, conf. univ. Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga și conf. univ. 
Mircea Zaciu. Numeroși cercetători 
ai operei eminesciene de la univer
sitățile din Roma, Paris, Londra, 
Washington, Budapesta, Praga, Ate
na, Copenhaga și din alte capitale 
ale lumii au venit la Veneția pentru 
a participa la acest simpozion.

Octavian PALER
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