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Pe baza creșterii productivității
16000 tone produse peste plan

biolectivul uzinei noas- 
j tre s-a angajat să tri- 
|mită agriculturii — 
I prin îndeplinirea 
depășirea

Și
. depășirea lună de 
■ lună a sarcinilor de
producție — cît mai 

multe îngrășăminte chimice.
Sîntem la sfîrșitul celui de-al 

III-lea trimestru al anului și re
zultatele obținute arată că anga
jamentul luat este înfăptuit cu 
succes. Am trimis agriculturii — 
în cele aproape 9 luni care au 
trecut din acest an — mai bine de 
16 000 tone produse peste plan. 
Acest spor de producție a fost 
realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii, care a sporit 
cu 2,3 la sută față de sarcina pla
nificată.

fel la iveală multe rezerve pri
vind mai buna organizare a 
muncii.

Iată și un alt exemplu : una din 
căile creșterii producției o consti
tuie la noi eliminarea pierderilor 
la spălare. Această problemă 
frămînta de mult colectivul uzi
nei noastre. Dintre multiplele so
luții adoptate, pînă la un timp 
nici una nu dăduse însă rezulta
te depline. Această problemă a 
fost discutată și într-o adunare 
generală U.T.M. Organizația de 
bază U.T.M. a cerut cadrelor teh
nice tinere să se preocupe de gă
sirea unei soluții tehnice cores
punzătoare. Și, într-adevăr, un 
colectiv condus de tînărul mais

tru Gheorghe Hossu, a găsit una 
din cele mai bune soluții. Pe 
baza studiului făcut, acest colec
tiv a propus executarea cu fon
duri de mică mecanizare a unor 
instalații, care contribuie la re
cuperarea integrală a acidului 
sulfuric tehnic de la sectorul spă
lare. în acest fel productivitatea 
muncii a crescut simțitor — prin 
eliminarea pierderilor la spălare 
— la ambele linii tehnologice de 
fabricare a acidului sulfuric.

NICOLAE GRĂDINARU 
director

Uzina de superfosfați 
și acid sulfuric Năvodari

(Continuare în pag. a III-a)
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Toate lucrările
— agricole —> 
in timpul optim!

7* «lume săptămisă :n toate regi^ni'.e 
jâri: <* căzut ploi abundente, stinjenind 
continuarea inte&sâ a string erii recoltei, 
ixKbmătățind in schimb eonâifule de exe- 
nzsre a iscrcruor de pregătire a terenului 
p de sjusmis^re. Unitățile agricole soda* 
liste s* folosit totuși zilele bune pentru 
efectuarea nxscwr de toamnă.

Din datele Coxsilăhu Superior al Agri- 
eulzz.ru rezaliă că pină ia 24 septembrie 
floarea-socreai a fost recoltată de pe 80 
ie ssEte din suprafețe cultivată, sfecla de 
zahăr de pe 30 la rută, iar porumbul pen
tru boabe și cartofa de pe aproape 20 la 
sută. In această săpîăminâ a început cu
lesul viilor fi livezilor precum și recolta
rea orezuluL

Pină in prezent cu fost făcute lucrări 
de pregătire a terenului pe 1 870 000 hec
tare, ceea ce reprezintă 55 la sută din 
suprafața ce urmează să fie însămânțată 
în toamna aceasta. Au fost incorporate în 
sol cantități însemnate de îngrășăminte 
naturale și chimice.

Multe unități agricole socialiste, orgam- 
zînd recoltarea culturilor în primul rînd 
de pe terenurile ce urmează să fie insă- 
mînțate, au executat arături pe cea mai 
mare parte din aceste suprafețe. Lucrările 
de pregătirea terenului pentru însămîn- 
țări au fost făcute în Dobrogea pe aproape 
90 la sută din suprafața ce se va însă
mânța. Ele sînt avansate și în regiunile 
Galați, București, Suceava și Ploiești. în 
unele regiuni însă arăturile pentru însă- 
mînțări nu se desfășoară într-un ritm sa
tisfăcător. 'Printre acestea se mimară 
Cluj, Brașov, Mureș Autonomă-Maghiară 
și Argeș.

Datorită coacerii mai tîrzii a unor cul
turi prășitoare și a ploilor căzute, perioada 
de executare a lucrărilor agricole de toam
nă a fost micșorată. Va trebui să se exe
cute un volum mare de lucrări într-un 
timp mai scurt. De aceea este necesar să 
se folosească toate mijloacele și fiecare zi 
bună de lucru pentru grăbirea recoltări
lor, eliberarea terenurilor și efectuarea 
însămînțărilor în perioada optimă. O a- 
tenție deosebită trebuie acordată culesului 
viilor, recoltării și valorificării legumelor 
și fructelor, transportului și bunei depozi
tări a recoltei culturilor tîrzii.

(Agerpres)

Sosirea în Capitala 
a Majestății Sale 
Haile - Selassie I, 

împărat al Etiopiei
La invitația președintelui 

Ortci’--;*;:- de Stat al R. P. 
Romine. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. simbătă a sosit la Bucu- 
reș'.i Majestatea Sa Imperială, 
HaLe-Seiassie I, împărat al 
E^opieL

Twaltnl oaspete este însoțit 
de Alteța Sa Ras Imru Haile- 
‘Trlinfr. Alteța Sa Imperială, 
prințesa Hiruth Desta, Exce
lența Sa general locotenent 
Abye Abbeoe. președintele 
Senarului. Excelența Sa dl. 
Ketema Yîfru, ministrul afa
cerilor exte~e ad-interim. Ex
celența Sa dL Petros Sahlou, 

extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Etiopiei la 
Bucureșn. general de brigadă 
Anefa TWmimr, aghiotant 
prancipaL dr. Menassie Haile, 
ministru adjunct, șeful depar
tamentului politic in cabinetul 
particular al Majestății Sale, 
dL Johaness Kidane-Mariam, 
mrnistam adjunct, secret 3T 
particular, dL Admassu Retta, 
trezorier particular al împă
ratului.

în întâmpinarea împăratului 
Etiopiei, pe aeroport se aflau 
președintele Consiliului de 
Sta: al R. P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer. Gheorghe 
ApostoL prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Alexandra Birlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, general de 
armată Leontin Sălaj an, mi
nistrul forțelor armate ale 
R. P. Romine, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Justinian, 
patriarhul Bisericii Ortodoxe

La sosire, pe aeroportul Băneasa

Romîne, conducători de insti
tuții centrale, ai organizațiilor 
obștești, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri su
periori.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. F. Romînă.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, mai multe mii de 
bucureșteni, precum și tineri 
din țări africane aflați la stu
dii în Romînia.

Pe clădirea aeroportului 
Băneasa erau arborate stegu- 
rile de stat ale celor două țări.

(Continuare în pag. a IlI-a)

VIZITA LA COmi DE STAT
Majestatea Sa Imperială, Haile 

Selassie I. împărat al Etiopiei, a 
făcut sîmbâtă la amiaza o vizi
ta protocolară președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

La sosirea la Palatul Consiliu
lui de Stat, o gardă militară a 
prezentat onorul.

La întrevederea care a avut 
loc au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

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

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

După convorbire, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne a înmînat împăratului Eti
opiei ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa I, în semn 
de înaltă apreciere a contribuției 
sale pe tărîmul luptei pentru 
independența popoarelor, .precum 
și a meritelor sale deosebite în 
promovarea principiilor coexisten
ței pașnice, în dezvoltarea cola
borării internaționale și a priete
niei dintre poporul etiopian și 
poporul romîn.

Felicitând cu căldură pe îm
păratul Etiopiei, președintele 
Consiliului de Stat a subliniat 
că înmînează ordinul în nu
mele prieteniei și colaborării 
dintre cele două popoare, în 
semn de respect și de înaltă con
siderație față de înaltul oaspete 
și poporul etiopian, a urat ani 
mulți și fericiți împăratului, 
prosperitate și fericire poporului 
etiopian, a toastat pentru priete
nia dintre cele două țări, pentru 
pace și colaborare între toate 
popoarele lumii.

Răspunzînd, împăratul Etiopiei 
a subliniat că această distincție 
reprezintă un simbol al unității

(Continuare în pag. a IlI-a)

Dejunul oferit de Președintele
Consiliului de Stat al R. P. Romîne

Președintele Consiliului de 
Stat al R- P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a oferit sîm- 
bătă la amiază un dejun ofi
cial, cu prilejul vizitei de 
stat a împăratului Etiopiei, 
Haile Selassie L

Au participat conducători ai 
statului, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, șefi 
ai unor instituții centrale, ge
nerali, reprezentanți ai biseri
cii ortodoxe romîne.

Au luat parte persoanele o-

ficiale care însoțesc pe înaltul 
oaspete etiopian.

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

Realizarea unei cît mai înalte 
productivități a muncii a stat per
manent în atenția conducerii 
uzinei, a sindicatului și a organi
zației U.T.M. Majoritatea munci
torilor noștri sînt tineri. Măsurile 
stabilite de conducerea uzinei au 
fost sprijinite operativ de orga
nizația U.T.M., care s-a preocupat 
de mobilizarea tuturor tinerilor 
la îndeplinirea măsurilor tehnico- 
organizatorice stabilite. Să dăm 
un exemplu : o dată cu lansarea 
cifrelor de plan, au fost înființate 
colective alcătuite din ingineri, 
tehnicieni și muncitori — care au 
studiat în fiecare sector posibili
tățile de creștere a productivită
ții muncii. Activitatea acestor co
lective s-a încheiat cu rezultate 
bune și datorită acțiunilor iniția
te de organizația U.T.M. In toate 
organizațiile U.T.M. de sectoare 
s-a discutat în această perioadă 
despre căile de creștere a produc
tivității muncii. Li s-a recoman
dat tinerilor să studieze atent 
rezervele interne care există la 
fiecare loc de muncă și să facă 
propuneri colectivelor constituite 
pe secții și sectoare. Au ieșit ast

r îndrăzni prea 
mult cel care ar 
afirma că știe din 
ce (sau, mai bine 
zis, din cîte) se 
compune ferici
rea omenească.

Foarte adesea ni se întîmplă 
să avem zile cu stări de bea
titudine, de neobișnuită bună 
dispoziție, de fericire, dintr-o 
cauză pe care n-o descope
rim. E riscant să spui că ești 
fericit din pricina unei singu
re bucurii. Pentru că e o mare
deosebire între bucurie, care 
poate fi trecătoare, și fericire, 
care e condiția ce ține de 
existența în timp a unei fi
ințe omenești. Dar nu mă 
duce acum gîndul să găsesc o 
definiție a fericirii. Ideea am 
găsit-o în mai multe răspun
suri la anchetă și aș fi făcut 
fără îndoială o greșeală tre- 
cînd peste ea.

Filatoarea Florica Ștefan din 
Arad, în vîrstă de 21 de ani, 
răspunde la întrebarea „Ce-ți 
dorești de la viață" : „îmi do
resc fericirea". La fel răspun
de și Lupsor Codin din Bra
șov, și Popescu Petre.și foarte

Centrul orașului Galați. Vedere In nocturnă

Colocviu 
despre 

fericire
mulți alții. Desigur, răspunsul 
e foarte general și aparent 
formulat în grabă. Pentru unii 
ar părea o banalitate. Cine nu 
dorește să fie fericit? Are 
umanitatea un alt scop decît 
acesta ?

„Examenul" pe care îl are 
de trecut fiecare dintre acești 
„candidați" la fericire este ar
gumentația care trebuie să ur
meze. Ce înseamnă fericire? 
Din ce se compune ea? Cum 
poate fi atinsă?

Iată cîteva răspunsuri pe 
care mi-aș îngădui să le co

mentez mai puțin, lăsînd pe 
cititori să le aprecieze.

„Fericirea mi-o pot dobîndi 
numai prin muncă, spune Ște
fan Florica. Munca pentru 
mine înseamnă cele opt ore 
petrecute lingă mașină, activi
tatea în organizație și școala 
serală, unde sînt în clasa a 
X-a.

Brigada în care muncesc 
este evidențiată lună de lună 
și la sfîrșitul anului 1963 a 
primit insigna și diploma de 
„fruntașă în întrecerea so
cialistă". Timpul meu liber

ANCHETA „SCiNTEII
TINERETULUI"

• Muncă
• Dragoste
• Idealuri

este limitat, totuși îmi foc 
timp să vizionez filme și spec
tacole de teatru, am acasă o 
mică bibliotecă personală.

Sînt logodită. Logodnicul 
meu este elev la o școală de 
ofițeri. A plecat din uzină 
după absolvirea liceului seral. 
M-a atras întotdeauna prin 
felul lui de a privi viața, de 
a munci, de a se distra. Era 
membru de partid și cel mai 
tînăr inovator din uzină. Era, 
de asemenea, foarte sever în 
ce privește calitatea produse
lor pe care le lucra".

Ca să recapitulăm, ferici
rea Floricăi ar cuprinde, deo
camdată, munca într-o brigadă 
de prestigiu, activitatea în or
ganizația U.T.M., învățătura, 
lectura, spectacolele și dra
gostea pentru un om căruia îi 
poartă o stimă deosebită. Ea 
nu spune că este fericită, ci 
că dorește să fie fericită. Ceea 
ce înseamnă că aspirațiile ei 
nu se opresc aici, că există 
convingerea că drumul se află 
abia la început.

Tehnicianul P. Petru, vor
bind și el despre fericire, în
cepe mai „bătrînește" : „Caut 
să fiu cît mai sănătos, pentru 
că numai așa voi putea munci 
și învăța cu toate puterile. Iar 
fără muncă și învățătură nu 
poți să-ți împlinești idealul, să 
fii fericit". El e unul dintre a- 
cei oameni care poartă un a- 
devărat cult învățăturii, cerce
tării a tot ceea ce îl încon
joară. Nimic nu-i este indife
rent. „In momentul de față,

ION BĂIEȘU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul președintelui 
Consiliului de Stat 

Gheorghe Gheorghiu - Dej
Maiestate,
Inalți oaspeți,

îngăduiți-mi ca, în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului și poporului romîn, precum 
și al meu personal, să adresez iluștrilor soli ai 
străvechiului popor etiopian un cordial salut 
și să le urez bun venit în țara noastră.

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

Popoarele romîn și etiopian sînt legate prin- 
tr-o prietenie tradițională și stimă reciprocă 
— bază trainică a bunelor relații existente 
între țările noastre.

Poporul romîn a urmărit cu simpatie și spi
rit de. solidaritate luptele eroice duse pentru

Toastul împăratului Etiopiei 
Haile Selassie I

Excelența voastră, domnule Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Doamnelor și Domnilor,

Domnule Președinte, permiteți-mi ’ ca, în 
primul rînd, să vă exprim sincerele mele mul
țumiri pentru cuvintele calde și generoase pe 
care le-ați pronunțat. In perioada scurtă de 
timp de cînd mă aflu, în frumosul oraș Bucu
rești am fost profund impresionat de mani
festările de prietenie și afecțiune care mi-au 
fost adresate pretutindeni și consider că aceas
ta este cea mai bună dovadă că idealurile co
mune și devotamentul față de principiile co
mune pot să treacă atît munții cît și mările.

Factorii geografici și de mediu pot să difere, 
oamenii pot să nu aibă același crea și aceeași 
culoare, dar ei sînt în esență, aceeași.

Dacă trebuie să dau o nouă dovadă a uni
tății esențiale a oamenilor de bunăvoință, 
vreau să amintesc sprijinul neclintit pe care 
popoarele ce și-au dobîndit de curînd inde-

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a Ill-a)

începerea convorbirilor romino-etiopiene

Aspect din timpul convorbirilor romino-etiopiene (citiți relatarea in pag. a lll-a)
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bunurile 
de 
consum

— Iți place rochia aceasta din tricot care iji păstrează forma t
— Foarte mult!
— Poate îți place și cealaltă, din iire artificiale tratate neșifonabil ?
— Foarte mult 1
— Poate-ți plac... toate ? 1
— Foarte mult!

0 CAMĂ VARIATĂ 
DE PRODUSE 

Ing.

m. commEscu
adjunct al ministrului in

dustriei ușoare :

Este dificil să răspunzi 
într-un spațiu de gazetă la 
această întrebare. în expo
ziție sînt prezentate circa 
13 000 exponate, care încearcă 
să redea o imagine cît mai 
completă a gamei largi de 
produse pe care le realizează 
astăzi acest sector. Comparativ 
cu anul 1933, în 1964 pro
ducția globală a indus
triei ușoare a crescut de a- 
proape 11 ori. Acum, nu
mai în 5 săptămîni se rea.i- 
zează o producție egală cj 
aceea obținută în întreg anul 
1938.

Prin acest volum mare de 
produse, realizat în numeroa
se sortimente, se urmărește 
satisfacerea cerințelor tot mai 
complexe ale cumpărătorilor. 
Ce trebuie să rețină vizitato
rul ? Voi vorbi despre citeva 
dintre produsele noi. Unele 
dintre acestea au fost deja 
contractate cu comerțul și vi
zitatorii au făcut cunoștință 
cu ele în magazine; altele au 
fost pregătite pentru contrac
tările pe anul 1965.

In domeniul textil, în ulti
mul timp s-au impus țesătu
rile din fire artificiale tratate 
neșifonabil, țesăturile din fire 
fine pieptănate și satinate. în 
culori diferite șl nuanțe dife
rite, țesăturile buclate tip 
„Frotir" imprimate cu desene 
luminoase etc. Este vorba de 
produsele întreprinderilor: 
„30 Decembrie" Arad, „Dacia" 
București. „Bumbacul" Timi
șoara, „Textila" Lugoj și al
tele. întreprinderile pentru 
prelucrarea inului și cînepei 
au realizat pentru prima dată 
în țară țesături de în în ames
tec cu vîscoză, pentru con
fecționat foi și taioare de fe
mei. Aceste țesături s-au bu
curat de numeroase aprecieri 
la recentul Congres al modei 
de la Moscova.

Colectivele întreprinderilor 
de prelucrarea lînei: „Postă- 
văria romînă“-București, „Do
robanțul--Ploiești, Fabrica de 
postav-Buhuși etc. prezintă

un sortiment bogat de țesă
turi din poliester cu lină. A- 
ceste țesături se remarcă 
printr-o mare capacitate de 
păstrare a formei chiar după 
tratamentul umed de spălare. 
Realizate pe tonuri de gri, oliv 
și bej, ele sînt destinate pen
tru confecționarea costumelor 
de femei și bărbați. De fapt 
destinația tuturor acestor țe
sături și stofe, calitățile lor 
se relevă în standurile secto
rului confecții și tricotaje un
de pot fi întîlnite ca produse 
finite. Manechinele oferă aici 
confecții și tricotaje cu o linie 
modernă și elegantă.

Sectorul încălțăminte este 
reprezentat în expoziție de 
circa 900 de modele. Standul 
ilustrează progresele mari 
obținute de industria noas
tră în producerea pieilor, în 
fabricarea încălțămintei. Nou
tățile — care reflectă preo
cuparea pentru realizarea u- 
nor produse de cea mai bună 
calitate, ușoare și comode — 
abundă șî aici. Vizitatorii fac 
cunoștință cu încălțăminte din 
piele metalizată, încălțăminte 
din piele cu efect bicolor, o 
gamă variată de încălțăminte 
modernă pentru bărbați, exe
cutată după calapoadele care 
au impus linia modei. Apare 
în ștand o gamă bogată de în
călțăminte cu fețe presate și 
de încălțăminte cauciucată, e- 
xecutată în profile noi.

Dintre celelalte standuri ale 
industriei ușoare voi mai 
aminti două : cel al articole
lor de uz casnic și cel de sti
clărie și porțelan. Primul 
prezintă numeroase produse 
noi care se impun prin cali
tatea lor superioară. Amin
tesc, printre acestea, vasele 
emailate care au un decor bo
gat, vase din oțel inoxidabil, 
veselă, obiecte decorative și 
de uz casnic din alpaca etc. 
Standul de sticlărie și porțe
lan prezintă articole reușite 
din sticlă colorată, produse 
din porțelan alb (străvezii și 
foarte fine). In acest stand 

6int prezentate primele arti
cole de cristal romînesc etc.

In încheiere trebuie preci
zat că multe din produsele 
actuale ale acestui sector își 
vor schimba în viitor înfăți
șarea. Menită să satisfacă ne
voile oamenilor muncii cu 
bunuri de consum, industria 
ușoară realizează o gamă lar
gă de produse în continuă 
schimbare și îmbogățire, în 
funcție de cerințele, gusturile 
și exigența crescîndă a cum
părătorilor, de noile materii 
prime și utilaje ce apar.

MODERN
SI FUNCTIONAL

Ing. 
/. RIMN1 

adjunct al ministrului 
economiei forestiere :

Aș dori să încep de la un 
exponat. Parcurgînd standu
rile sectorului forestier, în 
apropierea unei scări, vizita
torul reține imaginea unei 
secțiuni dintr-un arbore ce a 
împlinit 320 de ani. Este de 
admirat acest uriaș al pădurii 
ce atestă existența bogăției 
silvice la noi cu sute de ani 
în urmă. Strămoșii noștri fă
ceau negoț cu cereale și che
restea. în anii regimurilor 
burghez;-moșierești numeroa
se păduri au fost însă 
pustiite. O exploatare nera
țională a distrus numeroa
se bogății forestiere ale 
munților noștri. Pentru a re
face acest patrimoniu, dînd 
viață indicațiilor date de par
tid, muncitorii forestieri au 
împădurit și completat între 
anii 1944—1964 o suprafață to
tală de 1 000 000 hectare. Tre- 
cîndu-se la o valorificare ra
țională a masei lemnoase în 
sectorul forestier s-au con
struit fabrici noi și combinate. 
Valorificarea superioară a 
lemnului — iată o idee de 
bază în dezvoltarea sectorului 
forestier. Mobila, despre care 
vreau să vă vorbesc, este o 
ramură importantă a acestui 
sector.

Ministerul Economiei Fo
restiere dispune de numeroa
se fabrici noi de mobilă, dotate 
cu utilaje la nivelul tehnicii 
actuale. Producția unei sin
gure fabrici, cea de la Tg. Mu
reș, este de 50 000 garnituri a- 
nual. Mobila actuală, care 
este realizată în serie, a pă
truns în nenumărate case și 
reprezintă deci produse bine 
cunoscute. De aceea în pavi
lion sînt prezentate modele 
noi pentru fopdul pieței- Pro
iectant ii și constructorii de 
mobilă au căutat sâ-i im
prime acesteia o linie mo
dernă, o funcționalitate mul
tiplă, să-i îmbogățească fini
sajul. Modelele expuse se în
cadrează într-o nouă orienta
re : producerea în serie a mo
bilei cu linie modernă, apre
ciată pe plan intern și inter-

ulte din produsele pe care vizitatorul le intîlnește în 
expoziție sînt bunuri de consum cotidian. Vizitatorul 
este și un consumator ale cărui cerințe sînt tot mai va
riate și mai exigente. De aceea în sectoarele cu bunuri 
de consum multe din exponate reprezintă nu numai o 
sinteză a activității de pînă acum ci și noul. In conti
nuarea convorbirilor noastre despre Expoziția realiză

rilor economiei naționale am rugai să răspundă astăzi la între
barea ,,Ce recomandați vizitatorilor să rețină în mod deosebit din 

expoziție pe tovarășii ing. M. Constantinescu, adjunct al minis
trului industriei ușoare, și ing. I Rîmbu, adjunct ai ministrului 
economiei forestiere.

național ca o mobilă cu arhi
tectură proprie, fără a elimi
na, bineînțeles, mobila de 
stil. Mobila modernă se ca
racterizează prin stabilirea 
gabaritelor în concordanță cu 
dimensiunile noilor locuințe. 
Ea este astfel concepută în- 
cît asigură satisfacerea func
țională a tuturor cerințelor 
în cadrul locuinței, are o ga
mă variată de funcțiuni co
respunzătoare preocupărilor 
diverse ale membrilor fami
liei. Pentru a fi modernă, mo
bila trebuie să aibă și un as
pect deosebit de atrăgător. De 
aceea pentru a putea face față 
gamei variate de tip-dimen- 
siuni, in producția de mobilă 
se folosește tot ceea ce este 

maj nou în tehnologie și exe
cuție, precum și materiale cît 
mai diferite; instalații de mare 
productivitate sînt chemate să 
asigure un preț de cest scă
zut Exemplu. La aplicarea 
bordurilor și furnirelor pe can: 
se folosește un procedeu prin 
curenți de înaltă frecvență, 
furniruirea panourilor de mo
bilier cu prese hidraulice, șle
fuirea mecanică etc. Se folo
sesc materiale ca : plăci aglo
merate și fribrolemnoase. fur
niruirea estetică din esențe 
indigene și exotice, lacuri po- 
liesteriee, adezivi sintetici. 
Toate acestea asigură mobilei 
un aspect estetic deosebit, un 
nivel calitativ superior, ele
ganță, confort. Un rol impor
tant în asigurarea aeestor a- 
tribute îl au stofele cu con
texturi din fire artificiale, în 
culori vii și cu desene simple, 
saltelele și pernele spongioa
se, diferite suporturi elastice 
ca și tipurile noi de accesorii.

Mobila prezentată în expo
ziție reprezintă numai o mică

★

din modelele create de 
acest

parte 
fabrici și I.N.C.E.F. în 
an cu scopul de a se lărgi ga
ma sortimentelor existente în 
producție. O parte din aceste 
modele, aproximativ 62 tipuri 
de garnituri și piese izolate, 
au -,fKt sau sînt în curs de 
introducere în fabricație, pe 
semestrul II a.c. Deci, urmea
ză ca unele din aceste modele 
să fie livrate unităților de 

începînd chiar din

Dmtre modelele noi prevă
zute a fi executate în acest an 
sinî ș^acece garnituri și piese 
separate realizate din elemen- 

duiate și cu funcționa- 
anlt-ple, care vor permi- 
■pârâtorilor procurarea 
r de care au nevoie 
i mobilarea locuinței. 

ArifeL sînt realizate garnitu
rile de bucătărie tipul -Mo
dul* si btbl-oierile tipul _M_1- 
cmr* tsim aîeâturie dm mai 
ssiite corpuri separatei- Din 
acest tip oe mobilă s-au li
vrai primele loturi la Magar.- 
nul oe prezemare ș: desfacere 
xtnhîla- aparținind Minie

rului Economiei Forestiere. 
Tendința actuală este ca in a- 
fară de crearea de modele 
noi să se ducă și o acțiune 
susținută pentru introdu 
în fabricație a acelor 1 
care întrunesc aprecieri 
nime, un rol important 
ceastă direcție revenind, 
sigur, comerțului.

Pe baza cererilor care 
vor primi de la comerț 
mează ca modelele noi care 
s-au executat experimentai 
în acest an să fie introduse in 
producția de serie, iar altele 
să fie prevăzute in loturi ex
perimentale.

★

te m 
htâp 
le c*j

tipuri 
una- 
in a- 

de-

se
ur-

O uriașă gamă de produse care întrunesc cerin
țele înaltei calități. Această paletă multicoloră a 
bunurilor de consum expuse sugerează nivelul 
dezvoltării industriei producătoare, gradul ei de 
înzestrare tehnică, capacitatea de a asimila tot ce 
este mai nou în acest domeniu.

Privind exponatele celor două sectoare, muiți vi
zitatori au exprimat elogii precum și cererea de a 
găsi în comerț produsele noi. Cerințele comerțului 
modern, capacitatea industriei bunurilor de con 
sum, impun stabilirea de obiective mai largi șl în 
ceea ce privește studiul necesităților. Expoziția 
constituie un prilej deosebit oferit comerțului pen
tru a afla părerea a numeroși consumatori șl a 
trece în revistă toate produsele în vederea con
tractărilor.

Despre părerile unor vizitatori și ale reprezentan
ților comerțului în legătură cu bunurile de larg 
consum expuse, și răspîndirea lor în comerț, vom 
reveni într unul din numerele viitoare ale ziarului 
nostru.

încălțămintea urmează o linre nouă, elegantă. In același timp 
tendința este de a se produce tipuri de încălțăminte ușoară, 
fără întăriturile tradiționale (ștaif, bombeu etc), în majorita

tea cazurilor lipită.

„Milcov 2“ — o bibliotecă originală executată de „Tehnolemn"-Timișoara. Are 
9 piese detașabile care permit să fie înălțată sau lungită după dimensiunea ca
merei. Iar dacă cărțile sînt mai mari sau mai mici, rafturile se deplasează și ele 
în sus sau în jos. Ghidul ne povestea despre bibliotecă că este mult admirată 
și, după primele cuvinte ale vizitatorilor: „unde este lucrată urmează: „cînd 

o găsim în comerț

Cele două vizitatoare au 
competență deosebită — lu
crează la o fabrică textilă. 
Totuși le este greu să dea a- 
p rec ieri definitive. Sînt
multe țesături din in și cî- 

nepă. frumoase, care au cu
lori plăcute, desene simple 

și originale. In anul 1964 

peste 70 la suta din produc
ția de țesături din in și cî- 
nepă este destinată rochii
lor, costumelor, lenjeriei și 

stoiei de mobilă.

Mobila expusă la nivelul II 
al pavilionului central este 

mult apreciată de vizitatori. 

Creatorii, îmbinînd esteticul, 
linia elegantă, cu funcționa
litatea, au realizat tipuri o- 
riginale care au adus faimă 
industriei romînești de mo
bilă. Cea din fotografie este 

un dormitor tip „Solea'. 
Socotim că este util să re
dăm aici părerea unui vi
zitator, consemnată în car

tea de impresii. „Nu numai 
eu aș dori să găsesc, în cu- 

rînd, în comerț, toate tipu
rile care au fost prezentate 

aici. Este cazul ca producă
torii să nu se mai lase in
fluențați de unii merceologi 
din comerț care merg pe li
nia conservatorismului (mai 
comoda pentru ei)*. Sem
nează : L. Horega, geofizi- 

cian.

Barul „Artis", un produs nou executat de I.N.C.F., întru
nește aprecieri unanime. Este foarte simplu și atractiv.Tacîmurile acestea sînt produse de Inox-București. Sînt origi

nale și au un grad sporit de utilitate. Cuțitul, de pildă, are 
minerul mai lung, pentru a fi ținut mai bine și formează corp 

comun cu lama, care este puțin arcuită.

Iată și un autosifon, produs de Industria locală din Timișoara. 
O butelie de aluminiu îmbrăcată în material plastic, căreia în
tr-un dispozitiv i se introduce o capsulă ce conține bioxid de 

carbon. Mai rămîne de adăugat apa.
Pagină realizată de

VICTOR CONSTANTINESCU



Sosirea in Capitală 

a Maiestății sale Haile Selassie I, 

împărat a! Etiopiei
(Urmare din pag. I)

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele împăratului 
Etiopiei și al președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, și urarea înscrisă în 
limbile amhară și romînă 
„Trăiască prietenia dintre po
porul romîn și poporul etio
pian !“

La ora 11,25 avionul oficial, 
care a fost escortat deasupra 
teritoriului țării noastre de a- 
vioane militare romînești, a 
aterizat. Majestatea Sa Impe
rială, Haile-Selassie I, împărat 
al Etiopiei, a fost salutat cor
dial la coborîrea din avion de 
președintele Consiliului de

Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Au fost intoriate imnurile 
de stat ale Etiopiei și R. P. 
Ro-mîne. Tn același timp, în 
semn de salut, au fost trase 
21 salve de artilerie. Cei doi 
șefi de state au trecut în re
vistă batalionul de onoare. Au 
fost prezentate apoi înaltului 
oaspete persoanele oficiale 
prezente pe aeroport. în înche
ierea ceremoniei a fost primită 
defilarea gărzii de onoare.

în drum spre mașinile ofi
ciale, oaspeții și conducătorii 
statului nostru au fost salutați 
călduros de bucureștenii aflați 
pe aeroport. Un grup de pio
nieri a oferit flori.

Cei doi șefi de state răs

pund aclamațiilor mulțimii, 
după care s-au urcat îm
preună într-o mașină escortată 
de motocicliști.

Coloana mașinilor oficiale 
s-a îndreptat spre reședința 
înaltului oaspete. Pe auto
stradă erau arborate steagurile 
celor două țări. Numeroși 
bucureșteni au salutat trece
rea celor doi șefi de state.

★

în cursul călătoriei spre 
București împăratul Etiopiei 
a fost însoțit de Mircea Nico- 
laescu, ministrul R. P. Romîne 
la Addis Abeba.

(Ager pres)

vizita ZI corni DE STAT
(Urmare din pag. I) 

de scop și al prieteniei care 
există între popoarele romîn și 
etiopian, că primește acest ordin 
înalt nu numai în numele său 
personal, ci și în numele între
gului popor al Etiopiei, pe care 
are fericirea să-l reprezinte. Oas
petele a adresat urări de bogate 
succese în activitatea președinte
lui Consiliului de Stat, a poporu
lui romîn, a exprimat asentimen
tul său deplin față de urările de 
pace și colaborare internațională.

★
In aceeași zi, președintele Con

siliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu Ion

Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe, a făcut 
o vizită de răspuns înaltului oas
pete la reședința acestuia.

După încheierea discuției 
prietenești, care a avut loc cu 
acest prilej, împăratul Etiopiei a 
înmînat președintelui Consiliului 
de Stat ordinul etiopian „Marele 
colan al reginei din Saba".

Cu acest prilej, a spus : Pen

tru lupta eroică pe care ați dus-o 
în interesul poporului dv. și pen
tru ca dv. simbolizați aspirațiile 
poporului romîn, în folosul că
ruia ați dus lupta, vă rog să pri
miți aceasta decorație, cea mai 
înaltă distincție acordată de gu
vernul etiopian.

Mulțumind pentru înalta dis
tincție, președintele Consiliului 
de Stat a spus : O consider ca o 
mare cinste care nai se face, ca 
un simbol al sentimentelor pe 
care le nutriți fața de poporul și 
țara noastră, al prieteniei dintre 
popoarele și țările noastre.

(Agerpres)

Ochiului atent al controlorului 
de calitate Vasile Dorete de 
la Uzina de tractoare din 
Brașov nu-i poate scăpa nici 
o defecțiune. Ttnărul contro
lor știe că și de el depinde 
buna calitate a tractoarelor 

romînești

Foto : O. PLEC AN

INFOR
• Ieri, s-a înapoiat în Ca- 

pitală, venind de la Moscova, 
tovarășul Petru Enache, prim 
secretar al C.C. al U.T.M., 
care a condus delegația U.T.M. 
și U.A.S.R.. la lucrările Fo
rumului Mondial de solidari
tate al tineretului și studen
ților cu lupta popoarelor pen
tru eliberare și independență 
națională, pentru pace. Au so
sit. de asemenea, tovarășii : 
Ștefan Andrei, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M., Iuliu 
Fejeș, vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.R., Vasile Vlad. 
membru al C.C. al U.T.M. și 
al consiliului U.A.S.R., Silvia 
Docan, activistă a C.C. al 
U.T.M.

La sosire pe aeroport au fost 
de față tovarășii: Octavia a 
Nistor, Elena Poparad Mantho, 
Gheorghe Stoica, secretari ai 
C.C. al U.T.M.: membri ai Bi
roului C.C. al U.T.M. și ai Cor 
mitetului Executiv al U.A.S.R.

★
La invitația C.C. al U.T.C.L. 

o parte a delegației U.T.M. și 
U.A.S.R. formată din tovară
șii: Ștefan Bîrlea, secretar al 
C.C. al U.T.M. și președinte al 
Consiliului U.A.S.R., Anghel 
Paraschiv, membru al Birou
lui C.C. al U.T.M., redactor șef 
al ziarului „Scînteia tineretu
lui", Stanciu Brătescu, mem
bru al C.C. al U.T.M., Cecilia 
Stan, secretar al Comitetului 
Orășenesc U.T.M. București și 
Dumitru Costea, redactor șef 
al revistei „Tînărul leninist"

Toastul președintelui Consiliului de Stat 
Gheorghe Gheorghiu * Dej

(Urmare din pag. I) 

apărarea independenței naționale a Etiopiei și 
îi sînt cunoscute eforturile depuse de poporul 
etiopian pentru dezvoltarea economiei și cul
turii naționale.

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

Republica Populară Romînă. profund ata
șată idealurilor nobile ale colaborării interna
ționale, promovează cu fermitate o politică de 
pace, întemeiată pe principiile coexistenței 
pașnice între state cu sisteme sociale diferite, 
aducîndu-și contribuția proprie la rezolvarea 
problemelor care frămîntă contemporaneitatea.

Maiestate,

Exprimînd încă o dată bucuria pe care ne-o 
prilejuiește, nouă tuturor, vizita în Romînia a 
solilor Etiopiei, în frunte cu Majestatea Voa
stră, sîntem încredințați că această vizită va 
reprezenta un aport de seamă la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre Republica Populară Romînă 
și Etiopia, în interesul popoarelor noastre, al 
păcii și colaborării internaționale.

Să ridicăm paharul în sănătatea Majestății 
Sale Imperiale Haile Selassie I, și a celorlalți 
înalți oaspeți etiopieni, pentru prosperitatea 
poporului etiopian, pentru prietenia trainică 
dintre poporul romîn și poporul etiopian, pen
tru pace, prietenie și colaborare între toate 
popoarele !

Toastul împăratului Etiopiei Haile Selassie I
(Urmare din pag. I)

pendența în Africa, l-au primit în lupta lor 
pentru eliberare de sub dominația colonială 
din partea unor țări cu sisteme sociale, eco
nomice și politice cit se poate de deosebite și 
diverse.

Desigur că dobîndirea independenței nu este 
suficientă. Libertatea reală și trainică cere 
mult mai mult. Ea cere un înalt grad de liber
tate a activității economice. Care țară este li
beră atunci cînd este în mare măsură sau în 
întregime dependentă de piețe și prețuri con
trolate de alții ? Ea cere suficientă forță fizică 
pentru a descuraja pe cei care ar dori să se 
amestece în afacerile interne și să smulgă din 

■mîinile poporului unei țări capacitatea sa de a 
controla și conduce propriul său destin. Ea 
cere o concepție care să completeze libertatea 
dobîndită în alte domeniu o concepție care să 
facă celelalte atribute ale ei semnificative și 
valoroase, nu doar intîmplări în cursul is'.cr.e:.

Lupta Etiopiei pentru apărarea independen
tei sale a constituit ud puternic sprijin moral 
pentru popoarele africane in lupta lor pentru 
independența națională. Cu toate că continen
tul Africii nu a fost deplin eliberat, am con- 

jvingerea fermă că, cu ajutorul Organizației 
Unității Africane — un organism care a fost 
creat prin eforturile comune ale tuturor gu
vernelor și popoarelor Africii — se va realiza 
libertatea întregii Africi.

In acest domeniu, ca și în alte domenii de

acțiune, faptele contează mult mai mult decît 
simplele cuvinte. Din fericire, atît Etiopia cît 
și Romînia au dovedit prin fapte hotărîrea lor 
fermă de a dobîndi binefacerile libertății, de 
a asigura pentru popoarele lor binefacerile păcii 
și prosperității și de a acorda sprijinul cel mai 
ferm celor ce urmăresc aceleași țeluri.

Relațiile între Etiopia și Romînia nu sînt 
de dată recentă. Noi ne-am cunoscut de foarte 
multă și cunoașterea s-a transformat
de mult în simpatie și prietenie. îndeosebi, eu 
personal nu voi uita niciodată sprijinul cu
rajos pe care l-am primit din partea d-lui Ti- j 
•ulescu. pe atunci minirtru aj afacerilor externe 
al Romi mei în ziua nefericită cxnd am cerut 
în fața Ligii Națiunilor ajutor împotriva fas
ciștilor care au cotropit Etiopia.

Ceea ce Tituleacn • făcut pentru poporul 
etiopian este inaer.s te inimile tirture? etiopie
nilor p amintirea faptelor sale va trfc veșnic.

Așa cum am beoe5ciat fa trecut de pe urma 
acțiunilor noastre reciproce in aceste docneaii 
tot astfel va prospera și teCori colaborarea 
noastră armonipacă în văîor.

Propun un toast pe&ti*z arragâ colaborare 
Seriolâ. peciru prieten.* dirure popoarele Etio
piei și Rominie, pentru pacea p pnMpen: axes 
noastră a tuturor. pe&srs sâzăxa.ea $x fericirea 
nohflutei pepcr rente st pestrz tesfctarea 
personală a buzuhri nostra prieten. Excelența 
Sa. Președia» Gheergăe Cbf rcgfen-Deji

începerea convorbirilor romino- etiopiene
La Palatul Consiliului de 

Stat al R. P. Romîne au în
ceput sîmbătă după-amiază 
convorbirile oficiale romîno- 
etiopiene.

Din partea romînă au luat 
parte Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gri

gore Geamănu. secretarul Con
siliului de Stat Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Nicolaescu. mi
nistrul R. P. Romîne la Addis- 
Abeba.

Din partea etiopiana au luat 
parte Majestatea Sa Imperi
ală, Haile Selassie I, împărat 
al Etiopiei, Altețea Sa Ras 
Imru Haile Selassie, general 
locotenent Abye Abbe'oe. pre
ședintele Senatului. Ketema 
Yifru, ministrul afacerilor ex
terne ad-interim, Petros Sa-

șeful departament-1 X peLtic 
in eabăcetiti particular al M>- 
jetetftt Sole. J Tn w KMane- 
Marlam. ministru adrzart se
cretar particular.

Convorbirile s-rz âesfisur»: 
într-o atmosferă de eordlafi-
tato și oepl-nâ înșutjera re
ciproci

Depunerea unei coroane 

la Monumentul Eroilor Patriei
împăratul Etiopiei a depus în 

aceeași zi o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

împreună cu înaltul oaspete 
au venit Gheorghe Apostol, Gri
gore Geamănu, Corneliu Mănescu, 
persoanele oficiale etiopiene, 
precum și ministrul R. P. Ro
mîne la Addis Abeba.

La monument se aflau mem
bri ai Consiliului de Stat, vice
președinți ai Marii Adunări Na
ționale, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Sfatului Popular al Capitalei, 
generali și ofițeri superiori.

Pe platou se aflau numeroși 
bucureșteni.

Un batalion a prezentat onc- 
ruL Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

După depunerea coroanei, înal
tul oaspete si suita sa oficială au 
păstrat un moment de reculegere.

în încheierea solemnității, cei 
prezenti au primit defilarea ba
talionului de onoare.

Spectacol de gală
Sîmbătă seara la Teatrul de 

Operă și Balet a avut loc un 
spectacol de gală oferit de Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Au participat împăratul 
Haile-Selassie I și membrii 
suitei sale oficiale.

Au luat parte Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R. P.

Romîne și alți conducători ai 
statului nostru, miniștri, con
ducători ai unor instituții cen
trale, personalități ale vieții 
culturale și artistice, generali 
și ofițeri superiori, ziariști, 
precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Spectacolul care a cuprins 
piese simfonice și coregrafice,

arii din opere, cîntece și dan
suri populare în interpretarea 
unor formații artistice va
loroase și cunoscuți soliști, s-a 
bucurat de un frumos succes.

Artiștilor le-au fost oferite 
coșuri cu flori din partea ce
lor doi șefi de state.

(Agerpres).

SPORT
• Carnet olimpic

După aleea zile de ploaie și furtună, sîmbătă dimineafa soarele 
>'-a făcut dm nou aparifia deasupra orașului Tokio, spre bucuria 
sporiicdor sosiți aici în vederea Jocurilor Olimpice. Taifunul Wilda, 
care a blntuil coastele răsăritene ale Japoniei, a atins și capitala hipo- 
nă producind mici stricăciuni parcului unde se află satul olimpic. 
Participanta la Olimpiadă au suportat însă destul de bine primul con
tact cu taifunul și acum se pregătesc să reia antrenamentele.

Pentru perioada 10—24 octombrie, ' cînd cor avea loc Jocurile 
Olimpice, se preceae timp frumos.

îmbunătățirea vremii a făcut să crească din nou traficul la aero
portul Haneda. Sîmbătă au sosit delegații de sportivi din V.R.S.S., 
Finlanda și echipa unită a Germaniei. In portul Yokohama a acostat 
tasul sovietic „Grigori Ordjonikidze", avind la bord lotul sportivilor 
din R. P. Mongolă cu loturi de atleți, gimnaști, cicliști, trăgători și 
luptători.

• Azi, în campionatul 

categoriei A la fotbal
Campionatul categoriei A la fotbal programează astăzi patru 

partide. In Capitală, pe stadionul Dinamo, se vor întîlni echipele 
Progresul București — Steagul roșu Brașov. Meciul va începe la ora 
16,00 și ta avea în dese hide re de la ora 14,15 partida de rugbi din 
cadrul campionatului republican Grivița Roșie — Steaua București. 
Posturile noastre de radio vor transmite in jurul orei 15,00 repriza a 
H-a a meciului de rugbi Grivița Roșie — Steaua și începînd de la 
ora 16,50 aspecte din repriza a doua a meciurilor: Progresul — 
Steagul Roșu șt C.S.M.S. Iași — Crișul Oradea. Transmisia se va 
face pe programul I.

In țară se dispută următoarele jocuri : Farul Constanța — Mi
nerul Baia Mare, C.S.M.S. Iași — Crișul Oradea; Știința Craiova — 
Dinamo Pitești.

(Agerpres)

MÂȚII
participă la o vizită de prie
tenie în R.S.S. Azerbaidjană.

★
• Ieri a părăsit Capitala în- 

dreptîndu-se spre Nicosia, o 
delegație a U.A.S.R. care va 
participa la Seminarul inter
național pe tema: „Ciprul 
de-a lungul veacurilor" orga
nizat de Federația Uniunilor 
Naționale ale Studenților Ci- 
prioți.

Delegația este condusă de 
tov. Ignat Alexandru, secretar 
al Comitetului Executiv al 
Consiliului U.A.S.R.

★
Se aduce la cunoștința pu

blicului că duminică 27 sep
tembrie „Expoziția realizări
lor economiei naționale" a 
R. P. Romîne va fi deschisă, în 
mod excepțional, numai între 
orele 9 și 15,

Luni, expoziția va fi des
chisă în mod obișnuit, înce
pînd de la ora 15.

★
Președintele Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă. 
Constanța Ccăciun, a primit 
sîmbătă dimineață conducerea 
Ansamblului de balet al Tea
trului Mare Academic de Stat 
din Moscova, pe M. Anastasiev, 
director adjunct al teatrului, 
N. Grigorovici, conducător ar
tistic, precum și prim-soliști ai 
ansamblului.

Au participat funcționari 
superiori ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

A fost de față G. Cebotariov, 
consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

*
Sîmbătă a părăsit Capitala 

acad. Athanase Joja, membru 
în Consiliul Executiv al 
U.N.E.S.C.O., pentru a partici
pa la lucrările celei de-a 68-a 
sesiuni a Consiliului Executiv, 
care se va ține la Paris între 
29 septembrie și 19 noiembrie.

Televiziune
DUMINICĂ 27 SEPTEMBRIE

Ora 8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu. 9,00 — Emi
siune pentru copii și tineretul 
școlar : Aventurile pisoiului July. 
Cîntecul amintirii, Telejurnalul 
pionierilor. în parcul vesel. 10,30 
— Rețeta gospodinei. 11,00 ■— 
Emisiunea pentru sate. în jurul 
orei 15,00 — Transmisie de la 
stadionul Dinamo : Repriza a Il-a 
a meciului de rugbi dintre echi
pele Steaua și Grivița Roșie și 
întîlnirea de fotbal dintre echipe
le Progresul și Steagul Roșu. 
19,00 — Jurnalul televiziunii.
19,10 — Canțonete, serenade. 
19,55 — Actualitatea cinemato
grafică. 20,35 — Documentarul 
„Sîmbra oilor" 20,50 — Filmul 
artistic „îmblînzitorii de bicicle
te". 22,05 — Omul din umbră, la 
soare... în încheiere : Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

La G.A.C. Drăgănești-Vlașca, 
mecanizatorii lucrează cu 
întreaga capacitate a mașini
lor la însămînțarea secarei.

Foto : AGERPRES

PE TEME
ȘTIINȚIFICE

Aceste experiențe deschid 
perspectir® noi pentru pre
lungirea vieții vegetalelor, 
pentru tratamentul unor boli 
ale plantelor sau pentru con
servarea lor pe timp îndelun-

„FLUXUL NERVOS 
AL PLANTELOR

timp aceste plan-

Totodată ele au incitat cu
riozitatea cercetătorilor de a 
pătrunde m intimitatea ace
stor procese biologice. S-a 
constatat astfel că anumite 
soiuri de plante reacționează

Urmări din pagina I
I Pe baza creșterii productivității

16 000 tone produse peste pian
în colectivele de studiere a 

rezervelor interne au activat 
mulți tineri tehnicieni și ingi- 

I nori. Faptul că organizația 
1 U.T.M. s-a interesat îndea- 
j proape de munca lor în aces- 
■ te colective, analizînd în adu

nări generale felul cum își 
j îndeplinesc sarcinile, a dat un 
: impuls activității acestora în 
I cercetarea și descoperirea re- 
j zervelor interne. Pe baza stu

diului făcut tinerii tehnicieni 
din secția superfosfați • au 
propus o serie de măsuri care 

j au contribuit la creșterea pa
rametrilor unor utilaje și in- 

' stalații. Astfel, în urma aces- 
! tor măsuri, s-a modificat și 
, pus în funcțiune panoul de 
: comandă de la linia a Il-a teh

nologică de fabricare a super- 
i fosfatului. Prin această modi

ficare capacitatea instalațiilor 
de recuperare a crescut, a- 
nual putîndu-se obține în plus 
circa 60 tone de materie fos- 
fatică.

Măsurile tehnico-ocganizato- 
rice luate pentru creșterea 
productivității muncii au creat 
condiții ca și întrecerea so
cialistă să cunoască de la o 
lună la alta un avîrat tot mai 
puternic. Comitetul U.T.M. 
s-a preocupat în permanență 
ca tinerii să participe în în
trecere p«? bază «le angaja
mente concrete, l-a sprijinit 
pe tineri în îndeplinirea anga
jamentelor luate își în menți
nerea titlului dj? evidențiat. 
Aceasta a făcut ca mai bine 
de 64 la sută dintre tinerii 
muncitori să obțină rezultate 
în producție peste media rea
lizărilor uzinei. Așa se expli
că și faptul că nici o secție 
n-a rămas o zi sub sarcinile 
de plan. Dimpotrivă. Avem 
colective ca cele conduse de 
tinerii Ion Rabaciu, Dumitru 
Curcă. Macarie Vorobiev care 
depășesc lunar planul de pro
ducție cu 2.5—10 la sută.

Rezultatele obținute de sec
torul 101 — acid sulfuric - 
condus de tînăra ingineră 
Ana Diradurian, sînt elocven
te. Aici peste 80 la sută din 
muncitori sînt tineri. Expe
rienței obținute anul trecut, 
cînd sectorul a primit steagul 
de unitate fruntașă pe uzină, 
i s-au adăugat noi elemente 
pozitive. Toți muncitorii din 
sector și-au depășit lună de 
lună sarcinile de plan. Ca ur
mare, sectorul a realizat pînă 
acum mai bine de 3 500 tone 
acid sulfuric peste prevederi.

Merită evidențiată, de ase
menea, și activitatea echipelor 
din sectorul de întreținere. 
Echipa condusă de Ion Buri- 
cel, de pildă, prin grija pe 
care a acordat-o lucrărilor 
executate, prin calitatea lor, 
a contribuit la evitarea între
ruperilor în procesul de pro
ducție, la creșterea indicilor 
de utilizare a instalațiilor.

Peste cîteva zile vom păși 
în ultimul trimestru al anului. 
Colectivul de muncă al uzinei 
noastre — bazat pe experien-’ 
ța acumulată pînă acum, este 
hotărît să obțină noi succese 
în creșterea productivității 
muncii. Vom urmări ca în acest 
trimestru, pe baza măsurilor 
stabilite, să atingem sarcina

de productivitate planificată 
pentru trimestrul I 1965. în 
acest fel — pe lingă îndepli
nirea înainte de termen a sar
cinilor de plan pe acest an — 
vom crea condiții pentru un 
start bun și în anul viitor.

Colocviu despre fericire
orice întîlnesc — o carte teh
nică, o piesă nouă, o mașină 
mai complicată, un dispozitiv 
— caut imediat să iau cuno
ștință, să știu despre ce e vorba, 
ca să văd dacă eu sînt în stare 
sq fac așa ceva, iar dacă nu 
să învăț. Vreau să fiu mereu 
în pas cu tehnica nouă, pen
tru că asta e pasiunea vieții 
mele, de cînd eram copil. Am 
28 de ani, o vîrstă nici prea 
(înără, nici prea tîrzie. Sînt în 
perspectivă de căsătorie. Dacă 
mă voi înțelege cu femeia pe 
care o iubesc, adică vom trăi 
ca una și aceeași persoană la 
necazuri și la bucurii, atunci 
voi considera că sînt fericit 
pe deplin".

Surprinzător de complex mi 
se pare universul de viață al 
unei fete de 18 ani din Bucu
rești, Drăghici Vasilica. Este 
muncitoare calificată și elevă 
în clasa a X-a la seral. „Nimic 
din ce-arn obținut pînă acum, 
spune ea, n-a fost ușor. Întot
deauna am vrut să obțin re
zultate bune sau deosebite". 
Vrea să ajungă să lucreze la 
mai multe tipuri de mașini, 
să urmeze anul viitor Politeh
nica. O atrage și activitatea 
sportivă, a ocupat locul doi la 
campionatele republicane de 
canotaj academic și are spe
ranțe... olimpice. „Fără cultură 
generală un om nu-și poate 
realiza visurile și dorințele". 
Drept pentru care ea parti
cipă la conferințe și simpozi
oane, la spectacole de operă și 

teatru. Cinematograful și ex
pozițiile de artă o atrag în 
mod deosebit ca și lectura 
cărților beletristice, de istorie 
și artă plastică. In ceea ce 
privește dragostea, ea cere o- 
mului pe care-1 va iubi „să 
știe să-și păstreze demnitatea, 
să respecte pe ceilalți oameni 
și să considere pe aproapele 
său egal cu el".

Mi se pare neîndoios că un 
om care gîindește astfel la 18 
ani va cunoaște fericirea ade
vărată, o fericire desfășurată 
pe o viață întreagă.

Sînt și răspunsuri din care, 
deși se vorbește despre feri
cire cu majuscule, afli că idea
lul suprem al unor oameni se 
poate formula și astfel: „Vreau 
să-mi fac și eu o situație" (P. 
Lucia — Timișoara) ; „Caut o 
soție idială (așa scrie el !) cu 
care să fac un cămin fericit" 
(Grigore M. —Iași); „Fericirea 
mea ar fi să-mi fac copilul 
doctor" (Florica M. — Timi
șoara — 23 de ani). Nimic nu-i 
împiedică pe acești tineri să 
fie fericiți (adică să-și facă o 
situație, să-și găsească o soție 
ideală, să-și facă copilul doc
tor — astfel de aspirații sînt 
omenești, firești) dar com- 
parînd aspirațiile lor cu ale ti
nerilor și tinerelor despre 
care vorbeam mai înainte 
reiese limpede ca pe lume 
există fericire și Fericire, că 
oțelurile superioare au în ele 
compuși suoeriori și se topesc 
la temperaturi foarte ridicate.

Filmele săptămînii viitoare
„DRAMA CIOCIRLIEI"
-ryentru rolul interpretat in 
L filmul „Drama ciocîrlieC, 

actorului Antal Pager, ju
riul Festivalului filmului de la 
Cannes 1964 i-a acordai premiul 
pentru cea mai bună interpreta
re masculinâ.

Produs in studioul Hunnia, in 
regia lui Laszlo Ranody, care a 
mai realizat ți „Fii bun pînă la 
mcarte'*, filmul .Drama ciodrli- 
ei~ reunește ți alți actori cunos
cut! printre care . Klari Tolnay 
(JPâumutul îngerilor*, „Numai o 
gluma*, „E permis să calci pe 
tarbe~, „Cum stăm, tinere*) și 
Margd Bara_ cunoscută din filme
le jMindrie", „Duelul n-a acut 
loc*, „Liturghia de la miezul 
nopții" ți altele.

„FLOAREA DIN MANLO" 
baza unei cunoscute le-

[ gende, studiourile din R.P. 
Chineză au realizat un 

spectacol balet, o frumoasă dra
mă coregrafică.

Regia este semnată de Fan 
Lai și Cheo Huan-chan.

„HATARI"
Ț eigh Brakett a realizat, du- 

pă o povestire de Harry 
Kurnitz, scenariul filmu

lui „Hatari“. Piegia aparține lui 
Howard Hawks. In rolul princi
pal, cunoscutul actor american 
John Wayne. în distribuția fil
mului realizat în studiourile a- 
mericane recunoaștem pe acto
rul Franz Eduard pe care l-am 
mai văzut în filmul „Enrico Ca
ruso*.

de cerne, o picătură de albuj 
de au sau chiar substanțe chi
mice de netură «Ibuminoidâ. 
„tentaculele" de pe fruncă se 
string asupra corpului străin. 
Dacă se taie însă gămălia u- 
nei® sau mai multor tentacule, 
acestea nu mai participi Ja 
mișcarea de captare a prăzii 
pe care o fac cele rămase in
tacte.

De ce ? Cercetările hu arătat 
că gămălia îndeplinește rolul 
unei „celule nervoase". Pentru 
ca mișcarea să se poată pro
duce, excitația venită de la 
suprafață trebuie să ajungă la 
această „celulă", să se „reflec
te" acolo și întoreîndu-se la 
baza tentaculei să declanșeze 
curbarea ei.

MIMOZE SUB... 
ANESTEZIE

Acest fenomen atît de inte
resant a fost numit „reflex 
fără nervi" deoarece seamănă 
foarte bine cu un act reflex al 
animalelor și este un elocvent

Au

gistra pentru prima oară în 
lume „fluxul nervos" al plan
telor.

Picurind pe rădăcina unor 
plante un strop dintr-o sub
stanță chimică excitantă, s-a 
putut înregistra producerea 
unor curenți electrici biolo
gici.

Din punct de vedere chimic, 
s-a demonstrat că fenomenul 
de transmitere a „impulsurilor 
nervoase" are loc la nivelul 
molecular. In esență, molecu
lele de potasiu, de calciu și de 
radiu din interiorul plantei se 
încarcă cu electricitate, deve*

plantele
un sistem nervos ?

te dotate cu o „sensibilitate* 
specială au constituit obiectul 
unui șir de ingenioase expe
riențe. Dacă sensibilitatea oa
menilor poate fi „amorțită" cu 
ajutorul unor substanțe ane
stezice, nu cumva poate fi a- 
nesteziată și mimoza ? Expe
riențele făcute de cîțiva cer
cetători din R. D. Germană au 
arătat că, asemenea tuturor fi
ințelor, mimoza „adoarme" 
sub acțiunea substanțelor nar
cotice și-și pierde sensibilita
tea. Somnul durează cîteva 
ore, după care planta șe „re- 
deșteaptă" reconfortată, recă- 
pătîndu-și totodată proprietă
țile senzitive.

în mod diferit la aceeași sub
stanță chimică, fie că e vorba 
de un anestezic, un ierbicid 
sau o substanță stimulatoare.

In felul acesta s-a ajuns să 
se pună problema: care sînt 
„organele" prin care planta 
primește excitațiile chimice ? 
Prin ce fenomene se produce 
utilizarea și reacția la infor
mațiile primite din afară ? 
Răspunsul la aceste întrebări 
a putut fi dat numai în ulti
mul timp, o dată cu perfecțio
narea tehnicii care a pus la 
dispoziția cercetătorilor instru
mente de investigație ultra- 
fine. Cu ajutorul lor, savantul 
englez J. Dainty a putut înre-

nind astfel ioni pozitivi sau 
negativi. Aceste molecule e- 
lectrice sînt responsabile de 
transmiterea „informației" or
ganismului plantei.

„MEMORIA" 
PLANTELOR...

Această transmisie este mai 
rapidă decît alte fenomene fi
ziologice care se produc în 
plante, cum ar fi, de pildă, 
circuitul apei. O experiență 
devenită clasică demonstrează 
acest fapt.

O plantă cu frunzele vește
jite în urma unei „secete ar
tificiale", a fost udată la ră

dăcină. Imediat ce rădăcina a 
primit apa și cu mult înainte 
ca apa să ajungă la frunze, a- 
ceastea s-au „înviorat" și și-au 
reînceput fotosinteza întrerup
tă în timpul „secetei".

Care este explicația ? Viteza 
impulsurilor electrice trans
mise de la rădăcină spre frun
ze (circa 20 metri pe oră) este 
mult mai rapidă decît cea cu 
care circulă apa, care nu a- 
tinge în mod normal mai mult 
de cîțiva metri pe oră. „Infor
mația" asupra udării rădăcinii 
s-a transmis deci ca intr-un 
veritabil „sistem nervos" pe 
cale electrică.

Pe baza acestor proprietăți 
oamenii de știință sînt de pă
rere că plantele „simt" și își 
„amintesc" de condițiile ante
rioare și „sesizează" schimba
rea acestor condiții. Așa se ex
plică, de pildă, de ce copacii și 
alte plante pot anticipa apro
pierea iernii și, oricît de cal
dă ar fi toamna, încep să-și 
lepede frunzele. Dacă plantele 
n-ar avea acest „talent", orice 
abatere cît de mică de la nor
mal. ar duce la pieirea lor.

Studiul excitabilității și sen
sibilității clanțelor are o mare 
importanță teoretică și prac
tică. Aprofundarea acestor fe
nomene va face posibilă diri
jarea electrică a regimului de 
viață a plantelor, aproviziona
rea lor cu apă, substanțe nu
tritive, lumină, căldură etc. Cu 
alte cuvinte, plantele își vor 
putea „regla" singure, fără a- 
jutorul omului, regimul Dre- 
ferat de alimentație șau du
rata zilei și a nopții.

R. IRIMESCU
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PREȘEDINTELE AHMED BEN BELLA 

A VIZITAT PAVILIONUL ȚARII NO 1ST RE

ALGER 26 — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite :

Sîmbătă după-amiază, pre
ședintele Algeriei, Ahmed Ben 
Bella, însoțit de Bachir Boumaza, 
ministrul economiei naționale și 
de celelalte personalități din 
conducerea Frontului național de 
eliberare și membri ai guvernu
lui algerian au inaugurat primul 
Tîrg internațional de la Alger.

In incinta pavilionului Alge
riei, președintele Ahmed Ben 
Bella a adresat un cuvînt de sa
lut delegațiilor străine partici
pante la această festivitate. Din 
partea R. P. Romîne la Tîrg 
participă o delegație guverna
mentală condusă de tov. Mihail 
Florescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, care la invi
tația guvernului algerian face o 
vizită în această țară.

Sîmbătă seara, președintele 
Ben Bella a oferit un dineu în 
cinstea delegațiilor străine sosite 
la Alger cu ocazia deschiderii 
Tîrgului.

La Tîrgul internațional de la 
Alger participă numeroase țări 
printre care R. R Bulgaria, Ma
rea Britanie, R. P. Chineză, 
Cuba, Franța, Italia, R.S.F. 
Iugoslavia, Republica Mali, R. P. 
Polonă, Tunisia, U.R.S.S. și alte 
țări.

Țara noastră prezintă un pavi
lion în care sînt expuse, printre 
altele, un panou ce înfățișează o 
sondă tip 4 Ld-150 A, sape de 
foraj în original, vitrine cu dia
pozitive ce înfățișează utilaj chi
mic și rafinării, tractoare, o bas
culanta de cinci tone cu trior, un 
camion Carpați, numeroase ma- 
șini-unelte, printre care strun
guri de diferite tipuri, anvelope, 
motoare electrice, produse finite 
și semifinite din lemn și o variată 
gamă de bunuri de larg consum.

Intr-un amplu articol intitulat 
„Participarea Romîniei la Tîrgul 
internațional de la Alger", apă
rut în cotidianul „Le Peuple“ se 
arată printre altele, ca „Romînia, 
țară europeană cu o economie 
multilaterală și complexă, este 
cunoscută pe continentul african 
atît prin relațiile sale comerciale 
cu numeroase țari aparținînd a- 
cestei zone geografice, cît și prin 
participarea sa din ce în ce mai 
frecventă la tîrgurile africane".
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BELGRAD 26 (Agerpres). — 
La Brioni a fost semnat, sîm- 
bătâ, comunicatul comun iu
goslavo-cehoslovac ca urmare 
a vizitei oficiale făcute în 
RST. Iugoslavia de Antonin 
Novotny, președintele R. S. 
Cehoslovace, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Cei doi președinți — se ara
tă în comunicat — au făcut 
un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea și perspec
tivele relațiilor celor două 
țări. problemelor internațio
nale actuale, precum și asupra 
problemelor privind mișcarea 
munctcrească internațională.

Părțile au arătat că politica 
coexistenței pașnice constituie 
un imperativ al zilelor noa
stre, au subliniat necesitatea 
de a se face noi pași în scopul 
încheierii unui acord cu pri
vire la dezarmarea generală 
«i totală, interzicerea râspîn- 
dtru arn>el-:r nucleare și crea-

★

Sîmbătă la prînz, Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei petro
lului și chimiei al R. P. Romîne, 
a avut o întrevedere cu Bachir 
Boumaza, ministrul economiei na
ționale a Algeriei. întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

Republica Unită Tantonica fi 
Zanzibar. Aspect de muncă din- 
tr-un atelier de prelucrare a 

brelor de cînepâ sisal

Prelungirea mandatului

forței O. N. U. «fin Cipru
NEW YORK 26 (Agexpres). — 

Vineri seara au luat sfirșit dezba
terile Consiliului de Securitate 
privitor la prelungirea mandatu
lui forței O.N.U. în Cipru, care 
expiră la 26 septembrie. Luînd 
în dezbatere proiectul de rezolu
ție prezentat de reprezentanții 
Braziliei, Boliviei, Coastei de 
Fildeș, Marocului și Norvegiei, 
Consiliul de Securitate a adoptat 
în unanimitate, prelungind man-

unei părți a contingentului turc 
staționat în insulă. In același 
timp, secretarul general al OJi.U. 
a făcut cunoscut că în urma unei 
înțelegeri intervenite la Nicosia, 
șoseaua care leagă Kyrennia de 
capitala Ciprului, aflată pînă în 
prezent sub controlul contingen
tului turc din Cipru și al cipric- 
ților turci, va trece sub controlul 
direct al forței O.N.U. din Cipru.

Abordînd în continuare pre

Militari ai forțai O.N.U. din Ctpnt

Cu prilejul sirbattrii D. i. lesa

ATENA. — în cadrul celui de
al VIII-lea Congres și Festival 
al Asociației Internaționale a 
cinematografiei științifice, care 
se desfășoară la Atena, delegația 
romînă a prezentat filmele „Meș
teșug milenar", „Poiana urșilor" 
și „Sub aripa vulturului". In 
secția de retrospectivă a filmului 
științific au fost prezentate sec
vențe din filmul „Din ororj^e lu
mii", realizat în țara noastre în 
1920 de către marele om de ști
ință C. Levaditti.

Filmele romînești s-au bucurat 
de o prețuire deosebită din par
tea unui numeros public și a re
prezentanților celor 19 țări parti
cipante.

Se pregătește o lovitură 
de stat in

rea unor zone dezatomizate în 
Europa centrală și în alte 
părți ale lumii.

Cei doi președinți și-au ex
primat speranța că cea de-a 
doua Conferință a țărilor 
neangajate de la Cairo „va 
întări mai departe actualele 
forțe care luptă pentru pace 
și progres social". Ei au 
primat îngrijorarea față 
acțiunile periculoase care 
avut loc recent în unele
giunî ale lumii și , care au dus 
la o agravare a relațiilor in
ternaționale, cum sînt eveni
mentele din Cipru, Asia de 
sud-est, Congo etc. S-a arătat, 
totodată, că este indispensa
bilă soluționarea pașnică a 
problemei germane, luîndu-se 
ca punct de plecare existența 
celor două state germane.

în cursul schimbului de ve
deri cu privire la situația din 
mișcarea muncitorească in
ternațională, cei doi președinți 
consideră că „fiecare partid 
comunist trebuie să contribuie 
la depășirea dificultăților in
terne in cadrul mișcării co
muniste mondiale și la conso
lidarea unității acesteia pe 
bază de egalitate, respect 
mutual și schimburi de păreri 
prietenești".

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

★

Președintele R. S. Ceho
slovace, Antonin Novotny, și 
persoanele care l-au însoțit, a 
plecat sîmbătă spre patrie. în 
aceeași zi el a sosit la Praga.

1(ȚHM DfPDfSIH

ALEGERILE 
ADMINISTRATIVE 

DIN ITALIA

ROMA — Luînd cuvîntul în 
Camera deputaților, ministrul de 
interne, Emilio Taviani, a răs
puns din partea guvernului la in
terpelările deputaților din Parti
dul Comunist Italian, Partidul 
socialist italian al unității prole
tare, Partidul socialist italian în 
problema datei la care vor avea 
loc alegerile administrative. Mi
nistrul Taviani a arătat că in
strucțiunile precise ale guvernu
lui sînt ca alegerile administra
tive să aibă loc la data prevăzută 
prin lege, adică la 22 noiembrie 
anul curent. După cum se știe 
în anumite cercuri democrat- 
creștine se cerea amînarea alege
rilor administrative invocîjțdu-se 
îmbolnăvirea președintelui Re
publicii, Segni,

MOSCOVA — Răspunzînd 
invitației Uniunii asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea și A- 
sociației de prietenie sovieto- 
chineze, la Moscova a sosit o 
delegație a Asociației de prie
tenie chino-sovietice, condu
să de Van Cijo-ciao, vicepre
ședinte al Comitetului popu
lar din provincia Țziansi.

ÎNTRUNIREA 
CONSILIULUI EXECUTIV 

AL U.N.E.S.C O.
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Răsfoind presa străină

PARIS. — La 29 septembrie se 
va întruni la Paris Consiliul exe
cutiv ai Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (UNESCO) în vederea 
pregătirii conierinței generale bie
nale UNESCO care se va deschide 
la 20 octombrie. Printre probleme
le în dezbaterea Consiliului execu
tiv va ii și cea legată de recoman

dările ce trebuie tăcute Confe
rinței privind bugetul pe anii 
1965-1969. Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință șl 
Cultură cuprinde în prezent un 
număr de 115 țări membre ale 
O N.U. printre care și R. P. Ro- 

, mină.

FORMAREA NOULUI 
GUVERN LIBANEZ

►

/ J»

fa S.U.Â.
a ani nalt a țărilor

BEIRUT. — La Beirut a fost a- 
nunțată formarea noului guvern Ii- 
banez in frunte cu Hussein Qu- 

Ieni care deține, de asemenea, 
funcțiile de ministru de interne și 
a- apărării. Din noul guvern mai 

•:-c parte: Gabriel Nahas, vice- 
I«președinte al Consiliului de Miniș

tri ți ministru al justiției, Fouad 
A_moon, ministru de externe, și 
alții. Noul govern, format după a- 
lețuța ca președinte al republicii 
•interi Charles Helou nu se deo- 
ffașt» aproape cu nimic de ve
cinul guvern, ai cărui membri au 
îattat și fn noul guvern, exceptînd 
MmiXeiul Educației Naționale și 
al Artelor, unde a fost numit Ed- 
Eond Gaspard.

» 2 ia

datul forței O.N.U. din Cipru, cu 
încă trei luni, adică pînă la 26 
decembrie a.c.

Luînd cuvîntul după adopta
rea rezoluției, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a declarat că 
a hotărît să numească pe Carlos 
Alfredo Bernardes (Brazilia, re
prezentant personal al său în 
Cipru, în locul lui Galo Piaza 
Lasso, care a primit misiunea de 
mediator al O.N.U. în Cipru. U 
Thant a informat, de asemenea. 
Consiliul de Securitate că între 
guvernul Turciei și cel al Cipru
lui a fost încheiat un acord pri
vind modalitățile de înlocuire a

PEKIN — La Pekin a sosit 
o delegație a Radioteleviziunii 
din Romînia, condusă de 
Constantin Prisnea, vicepre
ședinte al Comitetului de ra
dio și televiziune din’ R. P. 
Rominâ.

DELHI. — La Delhi s-a anunțat 
oficial că delegația Indiei la cea 
de-a doua Conferință la nivel înalt 
a țărilor neangajate, care-și va 
începe lucrările la 5 octombrie la 
Cairo, va fi condusă de primul mi
nistru, Lal Bahadur Shastri.

PE SCURT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CDMbâMfaiR£ZA~A ADMT7CST3ATTA T


