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Acțiuni de muncă 
patriotică

BACĂU (de la corespondentul 
nostru)

Zilele acestea, mai multe or
ganizații raionale și orășenești 
U.T.M. din regiunea Bacău au 
raportat îndeplinirea angajamen
telor anuale privind colectarea 
metalelor vechi. Astfel, tinerii 
din orașul Roman au colectat, 
de la începutul anului, peste 
1180 tone metale vechi, cei din 
raionul Moinești, aproape 1660 
tone, iar cei din raionul Piatra 
Neamț mai mult de 530 tone. 
Cu cele peste 200 tone metale 
vechi colectate și-au îndeplinit 
angajamentul anual și tinerii din 
raionul Adjud.

In prezent, mii de tineri de pe 
cuprinsul regiunii Bacău desfă
șoară o muncă însuflețită pentru 
înfăptuirea unor noi obiective 
ale muncii patriotice. Tinerii de 
la sate, de pildă, contribuie în a- 
ceste zile la asigurarea unei bo
gate rezerve de furaje pentru a- 
nimalele proprietate obștească. 
In raionul Roman sute de tineri 
colectiviști au însilozat prin 
muncă patriotică 1189 tone po
rumb și alte plante furajere. 
Exemplul lor este urmat în pre
zent de tinerii din raioanele Pia
tra Neamț și Adjud.

4 PAGINI — 20 BANI Marți 29 septembrie 1964

Plecarea la Pekin a delegației

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala îndreptindu-se spre 
Pekin delegația de partid și de 
stat a R. P. Romîne, care la invi
tația C. C. al P.C. Chinez și a 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, va participa la sărbătorirea 
celei de-a 15-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare 
Chineze.

Din delegație fac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, conducă
torul delegației, Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R-, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al C.C. 
al P.M.R., șeful secției de pro
pagandă a C.C. al P.M.R., și 
Dumitru Gheorghiu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., 
basadorul R. P. Romîne 
Pekin.

Pe aeroportul Băneasa membrii 
delegației au fost conduși de to
varășii Gheorghe Gheorghiu-
Dej, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu,
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan 
și Gheorghe Gaston-Marin, Gogu 
Rădulescu, Constantin Tuzu, 
cepreședinți ai Consiliului 
Miniștri, membri ai C.C. 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
ai guvernului, conducători ai 
stituțiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești.

Au fost de față Liu Fan, am-

am- 
la

basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, 
precum și 1.1. Iliuhin, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la Eucurești, și mem
bri ai ambasadei.

★

In aceeași zi, delegația a sosit 
la Moscova unde a făcut o es
cală.

Pe aeroportul Vnukovo, dele
gația a fost întîmpinată de A. 
Kosîghin, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., V. Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului afa
cerilor ex erne al U.R.S.S., și 
alții. Au lost prezenți, de aseme
nea, Titus Sinu, însărcinat cu a-

faceri ad-interim al R.P. Romîne 
la Moscova, Pan-Țî-li, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Chineze la Moscova, 
precum și membri ai ambasade
lor romînă și chineză.

N. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
oferit la Casa de recepții un 
prînz în cinstea delegației.

în timpul prînzului a avut loc 
un schimb de păreri prietenesc și 
sincer în probleme de interes 
comun.

Tovarășii 
Gheorghe 
toasturi.

N. Hrușciov și Ion 
Maurer au rostit

Seara, delegația de partid și 
de stat a R. P. Romîne a părăsit 
Moscova, continuîndu-și drumul 
spre capitala R. P. Chineze.

Haile Sellassie I, împărat al Etiopiei

Solemnitatea 
semnării 

Comunicatului
comun

T E LE G RAMA

vi
de 
al 
și 

în

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, 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 Anas
tas Mikoian, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
următoarea telegramă :

Aburind deasupra teritoriului Uniunii Sovietice, delegația de 
partid și guvernamentală a Republicii Populare Romîne, care va par
ticipa la sărbătorirea celei de-a 15-a aniversări a Republicii Populare 
Chineze, vă transmite dv. 
salut cald, prietenesc'.

personal și întregului popor sovietic un

PEKIN 28 'Corespondentul 
Agerpres, Emil Soran, trans
mite : 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 Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ro
mîne, care la invitația C.C. al 
P. C. Chinez șl a Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze va 
participa la sărbătorirea celei 
de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Chi
neze, a sosit luni după-amiază 
la Pekin.

La sosirea pe aeroport, dele
gația romînă a f-ost întîmpina- 
tă de Ciu En-lai, vicepreședin
te al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Pîn Cijen, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului perma
nent al Adunării reprezentan
ților populari pe întreaga Chi
nă, Cen I și Li Sien-nien, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepre- 
mieri ai Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, membri ai 
C.C. al P.C. Chinez și ai gu-

100 de ani de la înființarea Internaționalei I

Adunarea solemnă
de la Școala Superioară 

de Partid „Ștefan Gheorghiu

vernului, activiști cu munci 
de răspundere pe linie de 
partid și de stat.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale R.P. Ro
mîne, R. P. Chineze 
altor țări socialiste. _ 
tîmpinarea oaspeților romîni 
au venit mii de oameni ai 
muncii Care fluturau buchete 
de flori și eșarfe multicolore. 
Ei purtau pancarte cu inscrip
țiile: „Bun venit delegației de 
partid și de stat romîne 1“ 
„Trăiască prietenia frățească 
dintre popoarele chinez și ro
mîn „Trăiască solidarita
tea popoarelor țărilor lagăru
lui socialist

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romîne și R.P. 
Chineze. Tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer și Ciu En-lai au 
trecut în revistă compania de 
onoare. Membrilor delegației 
romîne le sînt prezentate per
sonalitățile chineze aflate pe 
aeroport în întîmpinarea de
legației, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Pekin.

Un grup de pionieri chinezi 
a oferit buchete de flori oas
peților romîni. După aceea 
compania de onoare defilează 
prin fața delegației romîne și 
a oficialităților chineze.

Au fost 
Ambasadei 
Pekin.

Membri: 
soaneie care 
trecut apoi prin fața șirurilor 
de oameni ai aonol afiați pe 
aercoort. care i-au primit cu 

î s saluturi de

și ale 
în în-

La Palatul Consiliului de 
Stat a avut loc luni seara so
lemnitatea semnării Comuni
catului comun privind con
vorbirile oficiale romîno-etio- 
piene și vizita de stat în țara 
noastră a împăratului Etiopiei, 
la invitația președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mîne.

Comunicatul comun romino- 
etiopian a fost semnat de pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și de Maiesta
tea Sa Imperială, Haile Sellas
sie I, împărat al Etiopiei.

La solemnitate au participat 
Gheorghe Apostol, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Gheorghe Gaston-Marin, 
Constantin Tuzu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, general de 
armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate ale 
R. P. Romîne, miniștri.

Au luat parte membrii sui
tei oficiale a înaltului oaspete: 
Alteța Sa Ras Imru Haile 
Sellassie, Excelențele lor ge
neral locotenent Abie Abebe, 
președintele senatului, dl. Ke- 
tema Yifru, ministrul afaceri
lor externe ad-interim, dl. Pe
tros Sahlou, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al Etiopiei la București, gene
ral de brigadă Assefa Demis- 
sie, aghiotant principal, dr. 
Menassie Haile, ministru ad
junct, șeful departamentului 
politic în cabinetul particular 
al Majestății Sale, dr. Johaness 
Kidane-Mariam, ministru ad
junct, secretar particular, dl. 
Admassu Retta, trezorier par
ticular al împăratului.

(Agerpres)

Solemnitatea decernării 
titlului de doctor

honoris causa

de fața membrii 
R. P. Romine la

deiegației și per- 
o însoțesc au

ÎNDEPLINIT

împăratului Etiopiei, Haile Se
llassie I, i-a fost acordat titlul de 
doctor honoris causa al Univer
sității din București, în științe 
juridice, pentru merite excepțio
nale în dezvoltarea și aplicarea 
principiilor dreptului contempo
ran.

La solemnitatea care a avut 
loc cu acest prilej, luni la amia
ză în aula Universității, au parti
cipat Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, acad., Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Academi
ei R. P. Romîne, academicieni, 
rectori ai institutelor de învăță
mînt superior, decani ai facultă
ților, cadre didactice de la Fa
cultatea de științe juridice și de 
la alte facultăți, numeroși rtu- 
dențL

Acad. Gheorghe Mihoc, recto
rul Universității din București. a 
salutat pe înaltul oaspete, refe- 
vindu-i persona Ha tea. "

Prof. univ. Grigore Rîpeasn, 
decanul Facultății de «fix;- jo- 
ndice, a prezentat apoi raportul 
Consiliului științific al Unrren»- 

k conferirea Lai

celor prezent.. rectorul Univer
sității a inxnuat ■" ~' ~r~» im-
paratului Etiopiei.

îndelung salutat de asistență 
a luat apei csvintul înaltul 
oaspete.

Rectorul UnrverxtăUi din 
București a eferrt un dejun in 
onoarea Majestățu Sale Impe

(Agerpres)

CU PLANUL PE 9 LUNI

Luni după-amiază, în aula 
Școlii Superioare de Partid „Ște
fan Gheorghiu'', a avut loc o a- 
dunare solemnă consacrată ani
versării a 100 de ani de la în
ființarea Asociației Internațio
nale a Muncitorilor (Internațio
nala I). Adunarea a fost organi
zată de Institutul de Istorie a 
Partidului de pe lingă C.C. al 
P.M.R. și de Școala Superioară 
de Partid „Ștefan Gheorghiu".

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

Aspect dih timpul adunării solemne

Tov. Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.M.R., direc
tor al Institutului de Istorie a 
Partidului de pe lingă C.C. al 
P.M.R., a prezentat expunerea 
„Internaționala I și rolul ei isto
ric", iar tov. Grigore Comartin, 
rectorul Școlii Superioare de 

i Partid „Ștefan Gheorghiu", a 
prezentat expunerea „Legăturile 
mișcării muncitorești din țara 
noastră cu Internaționala I".

La adunare au fost de față 
membri ai C.C. al P.M.R.,

Foto: AGERPRES
membri de partid din ilegalitate, 
activiști de partid și de stat, ca
dre didactice și studenți ai Șco
lii Superioare de Partid „Ștefan 
Gheorghiu", cercetători ai Insti
tutului de Istorie a Partidului 
de pe lîngă C.C. al P.M.R., ai 
institutelor Academiei R. P. Ro
mîne, cadre didactice de la cate
drele de științe sociale ale unor 
institute de învățămînt superior 
din București, oameni ai mun
cii, ziariști.

(Agerpres)

• Fii EȘTI. — Colectivele de 
manca din 22 întreprinderi on 
regiunea Argeș au raportat înde
plinirea înainte de termen a sar
cinilor de plan pe cele 3 trimes
tre ale anului. Printre acestea se 
numără : Tractai minier Argeș. 
Uzina de soda caostică-Govora. 
Lzina de piese aato-Coliba?L 
D.R.E.F.. Fabrica textilă „11 Iu
nie" și altele.

Harnicii mineri argeșeni au dat 
peste plan, de la începutul anu
lui și pînă acum, aproape 14 000 
tone cărbune și 10 000 tone sare 
în soluție.

Prin sporirea productivității 
muncii pe ultimele 8 luni cu 2.3 
Ia suta, colectivul Uzinei de piese 
aulo-Colibași a obținut economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 3 500 000 Iei și 
5 800 000 Iei beneficii peste plan.

• SUCEAVA. — Trustul re
gional de construcții Suceava și-a

realizat planai de producție pe 
3 trimestre cu 8 zile înainte de 
termen. In această perioadă, con
structorii suceveni au dat în fo
losință 642 apartamente față de 
571 cit erau planificate.

• TIMIȘOARA. — In aceste 
zile, alte întreprinderi din regi
unea Banat raportează îndeplini
rea planului pe 9 luni. Printre 
acestea, se numără și întreprin
derea „Electromotor" Timișoara 
care a realizat planul celor 3 
trimestre cu 7 zile mai devreme 
atit la producția globală cît și 
Ia marfă.

Planul pe 9 luni a fost îndepli
nit și de alte întreprinderi din 
Banat printre care enumerăm: în
treprinderea „6 Martie" și Fa
brica chimică din Timișoara, în
treprinderea regională extractivă 
de materiale de construcții, Fa
brica „9 Mai", întreprinderea 
orășenească de industrie locală 
din Lugoj și altele.

In timpul semnării Comunicatului comun

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ma
jestatea Sa Imperială Haile 
Sellassie I, împărat al Etiopiei, 
însoțit de înalte personalități 
etiopiene, a vizitat Republica 
Populară Romînă între 26 și 
29 septembrie 1964.

In timpul șederii în Repu
blica Populară Romînă, Ma
jestatea Sa Imperială Haile 
Sellassie I și persoanele care 
l-au însoțit au vizitat orașul 
București, Expoziția realizări
lor economiei naționale a Re
publicii Populare Romîne, in
stituții de cercetări științifice 
și învățământ, rafinăria Brazi 
din regiunea Ploiești, luînd 
cunoștință de unele aspecte 
din realizările poporului ro
mîn în domeniile 
social, cultural și 
strucții.

Majestatea Sa 
s-a bucurat de o primire căl
duroasă din partea poporului 
romîn, expresie a 6imțăminte- 
lor sale cordiale și prietenești 
față de oaspete și poporul 
etiopian.

Apreciind multiplele și rod
nicele Sale activități duse 
pentru apărarea și consolida
rea independenței Etiopiei, 
devotamentul și eforturile 
Sale neobosite pentru cauza 
păcii și înțelegerii internațio
nale, contribuția Sa remarca
bilă la promovarea culturii și 
științei, Universitatea Bucu
rești a acordat Majestății Sale 
Imperiale Haile Sellassie I 
titlul de doctor honoris causa.

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

La convorbiri, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă și cor
dialitate, au participat din 
partea romînă : Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, p-rim-vicepreședinte 
al Consiliului ce Miniștri. 
Alexandru Biriădeanu. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat,

economic, 
în con-

Imperială

Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe și Mir
cea Nicolaescu, trimis ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Etiopia; iar 
din partea etiopiana: Alteța 
Sa Ras Imru Haile Sellassie, 
Excelența Sa general locote
nent Abie Abebe, președin
tele Senatului, Excelența Sa 
Ketema Yifru, ministru de 
stat pentru afacerile externe, 
Excelența Sa Petros Sahlou, 
trimis extraordinar și mini
stru plenipotențiar al Etiopiei 
la București, 
Haile, . ‘ ’ 
din cabinetul 
Majestății Sale Imperiale, 
Yohannes Kidane-Mariam, șef 
al Secretariatului Particular 
al Majestății Sale Imperiale 
și asistent al ministrului în 
Ministerul Treburilor.

Cele două părți au subliniat 
cu satisfacție prietenia tradi
țională, înțelegerea și respectul 
reciproc care caracterizează 
relațiile dintre Republica 
Populară Romînă și Etiopia. 
Ambele părți au arătat inte
res față de lărgirea colaboră
rii multilaterale romîno-etio
piene, în vederea întăririi con
tinue a vechilor relații dintre 
cele două țări. în acest scop, 
s-a ajuns la un acord conform 
căruia partea romînă va tri
mite în Etiopia o misiune care 
va studia și determina cu par
tea etiopiană sectoarele de 
colaborare în domeniile eco
nomic și tehnico-științific.

Discuțiile au scos în eviden
ță poziția comună a celor două 
țări în principalele probleme 
internaționale.

Amble părți sînt de părere 
că în condițiile situației ac
tuale cea mai importantă pro
blemă este menținerea și con
solidarea păcij în lume.

Exprimîndu-și convingerea 
că fiecare stat, mare sau mic, 
poate și trebuie să-și aducă 
propria sa contribuție la reali
zarea acestui nobil obiectiv — 
dorință arzătoare a întregii 
omeniri — cei doi șefi de stat 
și-au reafirmat hotărîrea de a 
sprijini orice acțiune îndrep
tată spre lichidarea încordării 
internaționale, care pune în 
primejdie pacea și securitatea 
tuturor popoarelor.

Cele două părți au fost de 
acord că promovarea politicii

Dr. Menassie 
șef al secției politice 

particular al 
Și

de coexistență pașnică între 
statele cu sisteme social-politi- 
ce diferite și reglementarea 
problemelor internaționale liti
gioase prin tratative pașnice 
constituie singura alternativă 
a războiului nuclear. Ele au 
subliniat, de asemenea, nece
sitatea ca, în relațiile dintre 
state, principiile călăuzitoare 
să fie respectarea suveranității 
și integrității teritoriale și ne
amestecul în treburile lor in
terne.

Cele două părți se pronunță 
cu tărie pentru încetarea 
cursei înarmărilor și, în cali
tate de membre ale Comitetu
lui celor 18 state pentru dez
armare, sînt hotărîte să-și 
continue eforturile în vederea 
obținerii de rezultate eficiente 
în ddmeniul dezarmării gene
rale și totale, ceea ce este e- 
sențial pentru consolidarea 
păcii și securității mondiale. 
Realizarea unui asemenea o- 
biectiv va permite fără îndo
ială eliberarea de resurse uma
ne și materiale a căror folosi
re poate reprezenta o contri
buție de seamă la îmbunătăți
rea nivelului J x““" 
poarelor lumii, 
țările în curs

Ambele părți 
tanță deosebită înfăptuirii u- 
nor măsuri parțiale și regio
nale menite să stabilească un 
climat de destindere în rela
țiile internaționale, să înles
nească și să apropie rezolva
rea problemei dezarmării. O 
contribuție de seamă în aceas
tă privință o poate avea crea
rea unor zone lipsite de arma 
nucleară în diferite regiuni 
ale lumii.

Cele două părți apreciază 
eforturile depuse de țările în 
curs de dezvoltare și recent 
eliberate din Africa, Asia și 
alte părți ale lumii în vederea 
slăbirii încordării în relațiile 
internaționale, a apărării și 
consolidării păcii. Ele salută 
apropiata Conferință a țărilor 
neangajate, precum și viitoarea 
Conferință a țărilor afro-asia- 
tice, exprimîndu-și convinge
rea că hotărîrile ambelor con
ferințe vor reprezenta o nouă 
contribuție la promovarea co
laborării și înțelegerii între 
popoarele lumii și a principii
lor coexistenței pașnice.

Partea romînă și-a exprimat 

(Continuare în pag. a Ill-a)

de trai al po- 
în special în 

de dezvoltare, 
acordă impor-

Dineu de gală oferit 
de Majestatea Sa Imperială

Maiestatea Sa Imperială, 
Haile Sellassie I, împărat al 
Etiopiei, a oferit un dineu de 
gală in onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Au participat conducători ai 
statului, membri ai Consiliului

de Stat șî ai guvernului, șefi 
ai unor instituții centrale, ge
nerali, reprezentanți ai Bise
ricii Ortodoxe Romîne, precum 
și șefii unor misiuni diploma
tice acreditați la București.

Au luat parte persoanele 
oficiale care însoțesc pe înaltul 
oaspete etiopian.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în timpul dineului, care 
decurs într-o atmosferă 
caldă prietenie, cei doi șefi 
state au rostit toasturi.

a 
de 
de

(Agerpres)

Toastul împăratului
Haile Sellassie I

Excelența voastră, domnule 
Gheorghe Gheorghiu-Dej,

Doamnelor și domnilor,

Astă-seară mă aflu între prieteni și nu 
poate exista nici o dovadă mai bună a acestui 
fapt aecît prezența aici, alături de mine, a 
unor atît de numeroase distinse personalități 
ale națiunii romîne. Vă exprim încă o dată 
dumneavoastră, și prin dumneavoastră între
gului popor romîn mulțumirile mele sincere 
pentru primirea 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 na
țiuni ale noastre sînt, la urma urmei, despăr
țite prin mii de mile, sînt situate pe conti
nente diferite, au sisteme economice și poli
tice diferite.

Răspunsul nu este greu de găsit. Lumea a 
devenit astăzi atît de mică îneît oamenii tre
buie să ajungă să se cunoască unii pe alții în 
viața lor de zi cu zi. Și pe măsură ce această 
cunoaștere se dezvoltă, prietenia înflorește. 
Căci, astăzi, așa cum mijloacele moderne de 
comunicație au anihilat distanțele și au înlă
turat barierele fizice, la fel și devotamentul 
față de aceleași principii de bază aruncă o 
punte peste diferențele de rasă sau concepții

președinte

(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul președintelui
Consiliului de Stat

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Majestate,
Inalți oaspeți,

Permiteți-mi să exprim mulțumirile mele 
cele mai sincere pentru caldele cuvinte și a- 
precieri rostite de Maiestatea Sa în această 
seară la adresa țării și poporului nostru.

Doresc să foloses' 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 har
nicului popor etiopian obținute la capătul 
unei lupte eroice pentru apărarea și consoli
darea independenței, pentru înflorirea fru
moasei sale patrii.

Dînd o deosebită apreciere vizitei Maies
tății Voastre în Romînia, considerăm că dis
cuțiile cordiale purtate cu acest prilej, men
ționate în Comunicatul comun, viul interes 
și simpatia cu care a fost urmărită această 
vizită de către poporul romîn, constituie ex
presia elocventă a legăturilor de prietenie sta
tornicite între popoarele noastre, între țările 
noastre.

(Continuare în pag. a IlI-a)



Experiența bună
aplicată in practică!

ei 19 membri ai 
.plurale 
care activează pe 
lingă ■ Comitetul 
raional U.T.M. Ol
tenița sînt în ma
joritatea lor direc.

tori de cămine culturale, pro
fesori, oameni cu o bogată 
experiență în domeniul mun
cii cultural-artistice. Ținînd 
seama de ajutorul pe care îl 
poate da comisia în atragerea 
unui număr cît mai mare de 
tineri la activitatea cultural- 
artistică de masă, comitetul 
raional U.T.M. s-a ocupat în
tr-o oarecare măsură de in
struirea celor 19 tineri, cu pro
blemele ce le au de rezolvat 
într-o anumită perioadă de 
timp cit și cu unele metode 
practice de lucru. La una din 
instruiri, de pildă, li s-a arătat 
concret cum se alcătuiește un 
plan comun de munca, cum se 
alcătuiește programul unei du
minici cultural-sportive etc. 
Se obișnuiește, de asemenea, ca 
unii din membrii comisiei, care 
au acumulat o bună expe
riență într-un anumit dome
niu al muncii culturale, să ex
plice practic celorlalți cum 
procedează ei. Multe lucruri 
interesante au avut de învățat 
membrii comisiei de la Marin 
Costache, privind organizarea 
duminicilor cultural-sportive.

O bună experiență are co
mitetul U.T.M. și conducerea 
căminului cultural din comuna 
Sohatu. E deajuns numai să 

• amintim că din formația de 
dansuri a comunei Sohatu 
fac parte acum. 106 persoane. 
Un mare număr de tineri ac
tivează în echipa de teatru, în 
brigada artistică de agitație, 
iar alții sînt soliști vocali și 
instrumentiști. Fără exagerare 
putem afirma că aproape toți 
tinerii din comună participă 
efectiv la activitatea cultu
rală. Acest succes este rodul 
muncii colective a organiza
ției U.T.M. și căminului cultu
ral.

Referindu-se la activitatea 
membrilor comisiei trebuie să 
arătăm că mulți dintre ei de
pun interes pentru q stu
dia și aplica in organizațiile 
pe care le ajută experiența 
valoroasă existentă în activi
tatea cultural-artistică a raio
nului. In acest sens amintim că 
în ultima perioadă, generali- 
zîndu-se experiența bună de la 
Colibași, cu ajutorul membri
lor comisiei culturale, în nu
meroase comune din raion au 
fost organizate duminici cul
tural-sportive deosebit de in
teresante.

Vorbeam la început despre 
activitatea 
bogată ce se desfășoară in co
muna Sohatu, despre expe
riența bună acumulată în c- 
peastă privință de qigwriilM 
U.T.M. de aici. Comitetul ra

ional U.T.M. se mîndrește cu loroase este un lucru bun 
trebuie fac

și, cum am mâi spits, despre nuare cu toată 
activitatea desfășurată aci s-a 
vorbit de cîteva ori chiar și 
în ședințele comisiei culturale.

Dar înseși rezultatele obți
nute pînă acum au dovedit că 
nu-i suficient numai să cu
noști experiența bună ci s-o și 
aplici pentru ca ceea ce este 
bun, valoros, să nu rămînă 
numai niște simple flori de 
sera. Or tocmai la acest ca-

de organizație
■

pitol comitetul raional U.T.M. 
e deficitar. Foarte puțin «« 
aproape deloc, biroul comite
tului raional U.TM. s-a preo
cupat de modul in care mem
brii comisiei ajută organizați- 
ile U.T.M. să aplice experiex;<s 
bună pe care au aflat- ~ 
altfel poate fi 
că în comunele 
tu: la Progresul, 
nași și Vasilați, 
turală este desk
Aprozi, de exempZu, exzsză ■* 
frumos cămin căilor 
ții materiale peuzru 
activitate și ceez ce 
reținut, îndnze 
mare număr de t 
astea ceti vitatea 
mult de dorit. Si 
acesta r.u este vx 
izolat. Biblioteca 
de exempl*. art 
11C3 cititori eetxi 
zultat este rocxl 
nizații'.or U.T3L. 
lecarei cere zrpzr 
gularUate prezeu 
cenzii asupra cărșxtar nan gx 
rute, lecturi coăeâiae o grifa 
jul joilor ttneretutun^ aepum 
zeazâ ccncwrssri pe 
celor mas «p&rLExxe ș& —*- 
moașe cărți. Prun âifecce me
tode, fiecare tiuăr este ccx te- 
drumai |i atras si aca««eL 
Dar ca și ia cazai SahoaniaU 
ia cobmom ceata, lt CZso»- 
rele, aczirizcziz bdiccaex. r 
foarte slabă. La G-cgzg » ®j=£ 
ci —.s-z ~
biblioteca kb ezpnsÂe âa cc- 
tiritatea ei «iei jumâzizt cm 
numărul lor.

Ce am bm> pase*
este că btrozlui Cyrxzrcizzz *l- 
ionol U.TJf. (Xzeeazx > dkac* 
membrUo^ co*x£&a 
U xîbx mcicu r* 
bunele ezperâtnar

pe m kx rt »- 
ndxas-o ecx, zx~ ri wx.tct- 
șsnle erUtefe I* or 
memu.

A orpsaiss 
generalizarea experievșei

ca vfacv
așteaptă oaspeții

N. STELORIAN

insă faptul că 
tului raional nu a da: ct e- 
nita atenție unei cerințe bine 
cunoscută : toate aceste dis
cuții și instruiri trebuie» ur
mate de măsuri și «b amî’r'. 
precis, de un ajutor eficace 
stăruitor pentru s ațlixs 
toate organizațiile, îx toate 
tele raionului experieztt 
cotită a fi buni de pewe-z- 
lizat.

Rej'erindtt-ne le aesurritm 
membrilor comisiei cxlsac-xl* 
am recomanda bombau Co
mitetului raional V.TJL Otse- 
nița să acorde o tacie- 
bilă modului ta cere «eer^x 
aplice ra vixri tssșacxscele 
bune pe care Ie afla H jee-t- 
țele de t&szruire și ar ș—'e- 
jnl sdumbmLor ie erpe-renzi 
îb orpcBsscțxile «
rin: sd le t.’

C»
expliecx fepc*l 
vecine cx S

wteaaeâ pe

Clujul universitar
își așteaptă studenții

Ar rcr,
■ — c—~

aenrzl ia acest kz
Și să nu

lespEad ezi această
Macx«a
□xâ izc-2Late. ee&
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La Institutul peda- 
3 ani s-a organizat 
oe cărți și s-au a- 

ncă două săli de lec-
o capacitate de 120 
harta orășelului stu- 
apănit ceva nou: 

a ce încă două câmi- 
aderae, droramdată afla-
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CINEMATOGRAFE
GHEPARDUL : rulează la : Pa

tria (orele 9; 13 17: 21). VIATA 
PARTICULARĂ: roledză Ia: Re
publica (orele 9,15; 11,30; 13.45; 
16,30; 18,45; 21,15), Festival icre
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15:
20,30), Modem (orele 10,15; 12^0; 
14,45; 17; 19,15: 21.301. DRAMA 
CIOCÎRLIEI : rulează ia: Luceafă
rul (orele 9,45; 12; 14.15; 16.30;
18,45; 21), Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18.45: 2!' Tomis

(orele 10; 12; 14: 16 18 15 30 X‘. 
Melodia (orele 9,45; 12 14.15;
16,30; 18,45; 21). AL NOUĂLEA 
NUME : rulează la : București (c~e- 
le 9,30; 11,30; 13,30} 16.30} l«30; 
20,30), Grivița (orele 16: 12: 16: 18: 
20). DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
rulează la : Victoria (orele 10; 12: 
14; 16; 18,15; 20,30), Ranora
(orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 1B.I5- 
20,30), Giulești (orele 9.15; 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). FLOAiEA 
MANLO : rulează, la : Lumina fe
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 2030
Cultural (orele 15; 17; 19; 21). 
CEI ȘAPTE MAGNIFICI: cinema
scop, rulează la: Central (oreie 
9,30; 12,15; 15; 18; 20,45), Înfră
țirea între popoare (orele 10; 14 3Z 
17,30; 20,30). ASASINUL DIN
CARTEA DE TELEFON : rulează 
la : Union (orele 15; 17; 19; 21). 
REBELUL MAGNIFIC : rulează la : 
Volga (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Viitorul (orele 15; 
17,15; 19,45). BRAȚUL NEDREPT 
AL LEGII : rulează la : Doina (o-

■t b»
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„Ghepardul44
ti itâ TamcMifi,

100 de ani de la constituirea
Internaționalei I

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

ÎN „EDITURA POLITICA'

— „M.ĂRX ȘI ENGELS DESPRE INTERNA
ȚIONALA r.

— „MARX—ENGELS— LENIN DESPRE CO
MUNISMUL ȘTIINȚIFIC".

— „ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A

MUNCITORILOR (INTERNAȚIONALA I)“ de 
Janeta Brill și Constantin Florea.

— „INTERNAȚIONALA I ȘI ROMlNIA" 
de Augustin Deac.

ÎN „EDITURA ȘTIINȚIFICA"

— In colecția „Pagini de istorie univer
sală" a apărut lucrarea lui Alexandru Vianu 
— „INTERNAȚIONALA I" — cu o prefață 
semnată de acad. P. Constantinescu-Iași.

.(Agerpres}

„Asociația Internațională

pedusa în rindzd mardor scnOori 
ai secolului nostru, a atras, nrr>c, 
cinematografia — acidă consu
matoare de valori amtacrițe. 
Seriozitatea ecranizării iui Vă- 
conti atestă insă un interes eie- 
vat, intelectual, față de rafinata 
proză analitică a nobilului sicili

warirgu» — Banăram

Jiam Babw. t jmiutk ii k. Clr- 
vtat Csrrtuuatr • -<£v

âfenr Jr namtaâft&r dba-

an.
Ghepardul lui Visconti a- 

firmă, înaintea spectacolului pro- 
priuzis, al grijii pentru „rețeta* 
filmului, acea fidelitate elegantă, 
respectul cultural față de valoa
rea originală care a sporit consi

Cronica cinema togra ficâ

idei, pe baze .xrrm te drehe e- 
venimentele de U FxLemo

derabil prestigiul literaturii italie
ne. Truda sa artistică echivalea
ză cu cea a cercetătorului, avizat, 
al capodoperei literare și răspla
ta n-a întîrziat să apară la ni
velul cel mai exigent: Marele

Donnafugcte, -ir5 ea a f—rr 
const ringerrs epttx, ai tseaeaeze 
lectura. Unsinșsr epucd atone 
doar amintit de Lampedne devi
ne important mtermexso epic m 
film: manifestările anfibwbonice 
din regatul celor două Sidld ți

eedâ, dor rrbxni diseene fc» 
aoricși timp p note
treșică, prexertitosre a rnrșxftKui

taâta c» griți pe
represe^Uti in fdm de Toâo 
Stoppe ta voW Jm don Cdc^era ALICE MĂNOIC

n întîmpinarea a- 
niversării a 100 
de ani de la crea
rea Internaționa
lei I, Editura po
litică a publicat, 
printre alte lu- 

„Asociația In- 
a Muncitori- 
este evocată

crări, broșura 
temațională 
lor". în ea 
activitatea desfășurată de In
ternaționala I, a cărei creare 
a constituit o încununare a 
dezvoltării mișcării muncito
rești de la începuturile ei și 
pînă în deceniul al 7-lea al se
colului XIX și în același timp, 
rezultatul eforturilor depuse 
de Marx și Engels pentru uni
rea socialismului științific cu 
mișcarea muncitorească, pen
tru crearea partidului revolu
ționar al proletariatului.

In primul capitol lucrarea 
prezintă premizele întemeierii 
Internaționalei I. Asociația 
Internațională a Muncitorilor 
a luat ființă în condițiile vic- 

? toriei și statornicirii capitalis
mului în principalele țări din 
Europa și America și ascuțirii 
contradicțiilor de clasă, într-o 
perioadă de avînt a mișcării 
muncitorești internaționale, de 
creștere a conștiinței de clasă 
a proletariatului. O piedică în 
calea dezvoltării mișcării mun
citorești o constituia ideologia 
mic-burgheză sub forma lasal- 
leianismului, proudhonismului, 
îradeunionismului. Autorii lu
crării arată că sarcinile is
torice 
clasei muncitoare impuneau 
zdrobirea acestor curente, uni
rea organizațiilor izolate și 
eterogene ale proletariatului 
într-o organizație politică 
unică. Marx scria: „Interna
ționala a fost întemeiată pen
tru a înlocui sectele socialiste 
sau semisocialiste printr-o a- 
devărată organizație de luptă 
a clasei muncitoare*.

>— In capitolul „întemeierea A- 
sopiației Internaționale a Mun
citorilor. Documentele progra
matice ale Internaționalei I“, 
sînt prezentate documentele 
care au stat la baza înteme
ierii Asociației: „Manifestul 
constitutiv* și „Statutul" e- 
îaborate de K. Marx. Aceste 
documente, se arată în lucrare, 
dezvolta ideile de bază din 
„Manifestul Partidului Comu
nist" cu privire la contradic
țiile de neîmpăcat ale orîn-

duirii capitaliste și la necesi
tatea cuceririi puterii politice 
de către clasa muncitoare, for
mulează principalele obiective 
ale Internaționalei I.

In „Manifestul constitutiv", 
Marx subliniază din nou ideea 
de bază a socialismului știin
țific, aceea că eliberarea cla
sei muncitoare impune — ca o 
condiție obligatorie — înlătu
rarea burgheziei de la putere 
și instaurarea puterii proleta
riatului. Pentru îndeplinirea 
acestei, sarcini, arată „Mani
festul constitutiv", muncitorii 
trebuie să fie uniți și să aibă 
în frunte un partid proletar.

în lucrare se arată că „Sta
tutul" Asociației Internațio
nale a Muncitorilor caracteri
zează proletariatul ca singura 
forță socială, cu adevărat re
voluționară, capabilă să nimi
cească societatea capitalistă, 
bazată pe exploatare. în „Sta

care stăteau în fața

tut" Marx subliniază că „eli
berarea clasei muncitoare tre
buie să fie opera clasei mun
citoare însăși", teză care, po
trivit cuvintelor lui V. I. 
Lenin, a fost principiul de 
bază al Internaționalei I. „Ma
nifestul constitutiv" și „Statu
tul* au stat la temelia întregii 
activități a Asociației Interna
ționale a Muncitorilor, orien- 
tînd-o în spiritul luptei de 
clasă, al internaționalismului 
proletar.

In continuare, lucrarea tra
tează despre activitatea Inter
naționalei I în anii 1864—1870, 
relevînd importanța conferin
țelor și congreselor ținute în 
această perioadă și subliniind

că Internaționala I devenise 
în acest timp o puternică or
ganizație internațională a cla
sei muncitoare, cu secții în nu
meroase țări din Europa și A- 
merica.

Intr-un capitol separat al 
broșurii se tratează despre 
„Internaționala I în timpul 
războiului franco-prusac și al 
Comunei din Paris". Despre 
Comuna din Paris, Marx și 
Engels au arătat că ea „con
stituie o întruchipare vie a 
principiilor pentru care milita 
Internaționala I, „uiî vlăstar 
spiritual" al acesteia, o cuce
rire de importanță istorică 
mondială a clasei muncitoare.

In ultimul capitol, după ce 
se face o succintă trecere în 
revistă a succeselor obținute 
de mișcarea muncitoreașcă, 
se arată că în 1876 la Confe
rința de la Philadephia s-a ho- 
tărît în mod oficial autodizol
varea Internaționalei. Această 
hotărîre a fost impusă de con
dițiile istorice, de sarcinile noi 
care stăteau în fața clasei 
muncitoare, de necesitatea tre
cerii la noi forme organizato
rice, la o nouă tactică. „Inter
naționala I — scria V. I. Le
nin — își încheie misiunea 
istorică, inaugurînd o epocă de 
dezvoltare incomparabil mai 
puternică a mișcării muncito
rești în toate țările lumii, epo
că de dezvoltare în lărgime, 
epocă în care s-au constituit 
partide muncitorești, socialiste 
de masă în cadrul fiecărui 
stat național"»

Scoțînd în evidență rolul 
Istoric al Internaționalei I au
torii arată că ea a dus o luptă 
neobosită pentru unirea socia
lismului științific cu mișcarea 
muncitorească de masă, pentru 
crearea partidului revoluțio
nar al clasei muncitoare, a e- 
ducat clasa muncitoare în spi
ritul solidarității internațio
nale ; ei îi revine meritul de 
a fi pus bazele unei organiza
ții internaționale muncitorești 
menită să-I pregătească pe 
muncitori în vederea asaltului 
revoluționar împotriva capita
lismului.

Lucrarea, în încheiere, pre
zintă cîteva din principalele 
victorii ale mișcării revoluțio
nare mondiale contemporane.„Internaționala I și Rominia“

nul din capitolele 
' însemnate din isto

ria mișcării munci
torești îl ocupă ac- 

j tivitatea desfășu- 
' rată de prima orga

nizație revoluționa
ră internațională a proletariatului, 
Internaționala I, de la crearea 
căreia se împlinesc 100 de ani.

Cu prilejul aniversării unui 
veac de la constituirea Interna
ționalei I a apărut lucrarea „In
ternaționala I și Romînia", în care 
autorul, Augustin Deac, pe baza 
unei ample documentări, a cer
cetării materialelor din presa vre
mii, a unor documente de arhivă 
«i studii publicate, evocă influ
ența pe care această organizație 
internațională a muncitorilor a a- 
vut-o în țara noastră. Un număr 
însemnat de facsimile ilustrează
ideile susținute de autor.

Autorul demonstrează, prin 
date concrete, că ideile Interna
ționalei au găsit un teren priel
nic în condițiile sodal-economice
și politice ale societății rominești 
din perioada respectivă. In 
timpul existenței și activității 
Internaționala L mișcarea mun- 
cxtnrească din Romînia se afla la
Începutul dezvoltării sale. Dar 
mukipWe pe care re
prezentanții crasei msmotoare și 
mm leprezerta-to at intekctxxali- 
tițh progresiste de pe teritoriul 
patriei mostre le-ac avut cu In- 
temațaocala 1 șa. ta general, cu

perioadă, sb cjetrfoc-f ia crește- 
tea cocs^J«6a de riasă a bbkk>-
tirăcc. la tatârxra ■crșinaaCxxx 
sancTtorata. la ctanăacacea xieu-
'.cgjcă îb sâtad sătean

țională a Muncitorilor — arată 
autorul — au fost sporadice în 
primii ani de activitate a ace
steia. Dar în perioada Comunei 
din Paris și în lunile de ofen
sivă contrarevoluționară ce s-a 
declanșat după înăbușirea ei, în 
coloanele presei romînești se 
pomenea din ce în ce mai des 
despre Internațională, publicîn- 
du-se știri, note, articole, comen
tarii în legătură cu înființarea, 
activitatea, congresele și condu
cătorii ei.

In lipsa unei prese muncito
rești puternice, presa democra
tică și progresistă de diferite nu
anțe a oglindit ecoul pe care l-a 
avut în rîndurile clasei munci
toare, în masele largi asuprite 
și exploatate din Romînia, Inter
naționala I. Asemenea știri au 
apărut în ziare ca Trompeta Car- 
paților, Gazeta Transilvaniei, Fe- 
derațiunea, Telegraful, Orien
tul, Presa, Albina, Informațiuni 
bucureștene etc.

Augs^tzn Deac menționează in 
.ucrarei sa că idede revoluțio 
□jse rfcspmdite de luteraaționala 
1 aa avut influență CU numai a- 
iupra smjcârii muncitorești și so- 
sa -Or dm Rtxnima. a fi asupra 

culturii rominești printre care 
s-a numărat și Mihadl Eminescu. 
Affindu-se in străinătate în a- 
ceastă perioadă, Mihail Eminescu 
a făcut cunoștință cu unde din 
operele fundamentale ale înte- 
meăetarifor tnriaikmului științi
fic, printre care și cu „Capitalul", 
în binecunoscutul poem „împă
rat și proletar", discursul prole
tarului trage greu și convingător 
in buLnță. in timp ce depresi
unea fi decepția caracterizează 
discursul final al împăratului în- 
frinL

In ultima parte a lucrării, în 
care se vorbește despre ecoul 
Internaționalei I după încetarea

activității acesteia, autorul arată 
că mișcarea muncitorească din 
Romînia, prin publicațiile sale, a 
folosit o serie de prilejuri spre 
a reafirma aprecieri pline de ad
mirație pentru ideile și lupta In
ternaționalei I, susținînd în conti
nuare aderența sa principială la 
marxism. Cu ocazia împlinirii a 
30 de ani de la întemeierea In
ternaționalei I — de pildă — 
presa socialistă romînă a publi
cat articole închinate evenimen
tului, subliniindu-i însemnătatea 
și mai ales atrăgînd atenția asu
pra caracterului mereu actual al 
ideilor și principiilor proclamate 
de prima mare organizație revo
luționară a muncitorimii mon
diale.

Faptul că ideile revoluționare 
ale Internaționalei I cucereau din 
ce în ce mai mult masele din 
toate țările, chiar și după înce
tarea activității acesteia, a deter
minat reacții violente ale clase
lor dominante, ale guvernelor 
lor. Ele au sporit măsurile re
presive împotriva organizațiilor 
muncitorești, a socialiștilor. In 
corul general al reacțiunii s-a 
încadrat și coaliția burghezo-mo- 
șierească din Romînia. Cu toate 
măsurile represive, proletaria
tul din țara noastră a făcut pași 
tot mai hotărîți pe drumul orga
nizării independente și a înarmă
rii sale cu atotbiruitoarea învăță
tură marxistă.

In încheiere, lucrarea sublini
ază marile succese obținute de 
mișcarea revoluționară mondială 
în decursul acestui secol care a 
trecut de la înființarea Interna
ționalei I, și drumul glorios stră
bătut de poporul romîn, succesele 
obținute de el sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn în 
ultimele două decenii pentru 
făurirea noii societăți, socialiste, 
în țara noastră.



COMUNICAT COMUN
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deplina solidaritate cu aspira
țiile popoarelor din Africa 
spre unitate și este convinsă că 
hotărîrile Organizației Unită
ții Africane vor contribui în 
mare măsură la realizarea a- 
cestor aspirații, la promovarea 
colaborării dintre statele a- 
fricane, la apărarea și consoli
darea independenței lor poli
tice și economice.

Părțile și-au exprimat hota- 
rîrea de a sprijini în continua
re lupta pentru înlăturarea ul
timelor rămășițe ale colonia
lismului și au condamnat po
litica de apartheid și discrimi
nare rasială ca incompatibile 
cu drepturile fundamentale 
ale omului și principiile Char- 
tei O.N.U.

București, 28 septembrie 1964

GHEORGHE
Președintele

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Părțile au subliniat necesi
tatea universalității Organiza
ției Națiunilor Unite în scopul 
de a o face mai eficienta pen
tru îndeplinirea rolului ce-i 
revine în asigurarea păcii și 
dezvoltarea colaborării inter
naționale.

Republica Populară Romînă 
și Etiopia sprijină întrutotul 
cererile legitime ale noilor 
state independente din Africa 
și Asia de a fi reprezentate e- 
chitabil în principalele organe 
ale Organizației Națiunilor 
Unite.

Cele două părți constată cu 
satisfacție că vizita în Repu
blica Populară Romînă a Ma- 
jestății Sale împăratul Haile 
Sellassie I, convorbirile și 
schimbul de vederi care au

GHEORGHIU-DEJ 

avut loc cu această ocazie con
stituie o importantă contribu
ție la dezvoltarea legăturilor 
tradiționale de prietenie exis
tente între Republica Popu
lară Romină și Etiopia, servind 
astfel cauza păcii și înțelegerii 
intre popoare.

Maiestatea Sa Imperială 
și-a exprimat profunda apre
ciere față de primirea căldu
roasă acordată Lui și suitei 
Sale în cursul scurtei dar uti
lei vizite în Republica Popu
lară Romînă

Majestatea Sa Haile Sellas- 
sie I a adresat președintelui 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, invitația de a 
vizita Etiopia. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

HAILE SELLASSIE I, 
împărat al Etiopiei

Declarația Majestății Sale Imperiale
Spori -Sport

împăratul Etiopiei, Haile 
Sellassie I, a avut o convorbire 
privind vizita sa în țara noa
stră cu Mircea Mo arcaș, re
dactor șef la Agenția romînă 
de presă „Agerpres'.

înaltul oaspete a făcut cu 
acest prilej următoarea decla
rație :

Cunoșteam bine istoria po
porului romin, cunoșteam 
lupta lui din trecut pentru in
dependența națională. De ase
menea știu că poporul romîn 
a realizat multe, dar a vedea 
cu proprii ochi ceea ce s-a 
realizat în această țară, este 
mult mai impresionant decît 
a citi despre ele.

Am putut sa fiu martor al 
celor ce s-au înfăptuit de po
porul romîn în domeniul in
dustriei, agriculturii și în alte 
domenii.

Am fost extrem de copleșit 
de atitudinea prietenească care 
mi-a fost arătată de poporul 
romîn. In această ordine de 

idei trebuie, în mod specia'., 
să menționez pe președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, care s-a 
arătat atît de amabil ți de 
ospitalier.

Sînt fericit să mă aflu aici 
și să văd prietenia ce mi s-a 
arătat.

Consider că rezultatele rea
lizărilor obținute tn «ceartă 
țară sînt folositoare nu numai 
poporului romin, ci și celor
lalte popoare cu care ir.frâ in 
legături comerciale.

Cînd conducătorii a două 
sau mai multe state se intîl- 
nesc și stabilesc o prietenie 
personală, aceasta duce la o 
apropiere mai mare intre a

Recepție oferită
de împăratul Etiopiei O fază din meciul masculin de handbal Rapid—Știința Bucu

rești, disputat duminica pe stadionul Giulești 
Foto : EMIL COJOCARU

ceste personne, ta lărgirea 
ichimbnrfor comerciale ți al
tor contacte cere sînt folosi
toare tnterpr popoarelor inte
reseze. Si»:, de asemenea. con- 
vins că șederea mea aici c 
edus o contribuție in această 
âirectie. Sper că drept rezul
tat al vizitei pe care am fi- 
rat-o acum in Romînia, cota- 
oorare* dintre popoarele noa
stre se va lărgi spre folosul 
reciproc.

Doresc să folosesc acest pri
lej pentru a mulțumi poporu
lui romin și conducătorilor 
săi pentru amabilitatea care 
ne-a fost arătată ți si le urez 
succese tn toate străduințele 
lor viitoare

DINEU
Toastul 

împăratului 
Haile Sellassie I

(Urmare din pag. I) 

politice. Contactele personale 
vor contribui nu numai la în
tărirea relațiilor dintre statele 
respective, dar vor contribui, 
în mod efectiv, Ia menținerea 
păcii și securității.

Popoarele etiopian și romîn 
își găsesc legătura lor trainică 
în atașamentul lor comun față 
de obiectivele păcii și libertă
ții. Desigur, nu este suficient 
să vorbim doar despre aceas
ta ; aceste obiective 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 reali
zarea lor și noi am tradus a- 
ceastă hotărîre în fapte con
crete.

Astfel putem trage concluzia 
că, dimpotrivă, ar fi într-ade- 
văr 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 nați
unii dumneavoastră în lupta 
pentru eliberarea popoarelor 
din lume care mai sînt încă 
dependente, în lupta pentru ri
dicarea nivelului lor de trai și 
acela al tuturor oamenilor, 
constituie încă o legătură pu
ternică care ne unește.

Tot așa după cum Organiza
ția Națiunilor Unite a unit atît 
de multe națiuni pentru lupta 
comună pentru pace — crearea 
Organizației unității africane 
va fi un bastion al păcii și 
libertății.

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

Ridic acum paharul, toas- 
tînd pentru prietenia dintre 
popoarele etiopian și romîn, 
pentru prosperitarea și pro
gresul lor, pentru fericirea 
poporului acestei mari națiuni 
și pentru sănătatea și bună
starea conducătorului Romî- 
niei, președintele Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Toastul 
președintelui 

Consiliului de Stat 
Gheorghe 

Gheorghiu - Dej
(Urmare din pag. I)

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 
poporului etiopian pentru apă
rarea independenței și suvera
nității patriei sale.

Ne-a produs o profundă im
presie calda evocare pe care 
Majestatea Voastră a făcut-o 
rolului jucat de eminentul om 
de stat și patriot romîn, Ni
colae Titulescu, în evenimen
tele dramatice ale anului 1936.

Emisar al nobilelor ideî de 
apărare a independenței și su
veranității popoarelor, Nicolae 
Titulescu s-a situat în mod 
ferm pe poziția condamnării 
energice a agresiunii fasciste 
împotriva Etiopiei.

Prin Titulescu se făcea auzit 
glasul poporului romîn ra-e 
încă dinainte, in largi și vi
guroase acțiuni populare, des
fășurate in condițiile unei 
crunte opresiuni politice, atră
sese atenția opiniei publice din 
întreaga lume împotriva peri
colului pe care-1 prezenta fas
cismul.

Poziția adoptată de Nicolae 
Titulescu in apărarea ttiopiei 
corespundea intereselor po
porului romîn ca și ale turU-or 
popoarelor aflate atund ta 
fața primejdiei fasciste, sau 
care mai tirziu aveau să cadă 
victima agresiunii fasciste; 
corespundea pe deplin intere
selor apărării păcii și «ca
rității mondiale.

Poporul romin care de eu- 
rind a sărbătorit cea, de-a 
XX-a aniversare a eliberării 
patriei sale de sub jugul fas
cist, este angajat, așa rum ati 
putut constata, fcitr-o vasta 
operă de coostt ueție pașnică, 
de dezvoltare multnateralâ e- 
conomică și culturală < țârii 
sale.

Fiind profund interesata ta 
apărarea și eorsoiidma p*ăL 
Romînia a militat consecvent.

DE GAL
în anii care au trecut de la 
eliberare, pentru statornicirea 
unei atmosfere de încredere și 
apropiere între state. Această 
manifestare activă a Republi
cii Populare Romîne pe arena 
mondială își găsește expresia 
în inițiativele guvernului ro
mîn, în perseverența cu care 
reprezentanții Romîniei se 
pronunță în forurile interna
ționale pentru soluționarea 
problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, în apărarea con
secventă a principiilor care 
trebuie să stea la baza convie
țuirii pașnice a statelor.

Credincioasă acestor princi
pii, Romînia întreține relații 
diplomatice, economice, cul
turale cu un mare număr de 
state și dorește să extindă și 
să dezvolte aceste relații, con
siderând că aceasta corespunde 
nu numai propriilor interese, 
ci și cerințelor generale ale 
colaborării internaționale.

Poporul romîn și-a manifes- 
stat întotdeauna solidaritatea 
sa cu lupta de eliberare na
țională a popoarelor încă sub
jugate.

El sprijină cu căldură efor
turile depuse de tinerele sta
te pentru consolidarea inde
pendenței lor șl lupta ce se 
duce pentru lichidarea ultime-

V

A
lor vestigii ale colonialis
mului.

Maiestate,
Inalți oaspeți,

Vizita Dumneavoastră în 
Romînia ne-a făcut o deose
bită plăcere nouă și întregu
lui popor romîn. Ea a fost 
rodnică constituind un prilej 
fericit de evocare a vechii 
prietenii care leagă țările și 
popoarele noastre. Convorbi
rile care au avut loc și schim
bul de păreri privind proble
mele majore ale situației in
ternaționale și cele de interes 
comun, Comunicatul comun 
semnat astăzi, deschid noi 
perspective de dezvoltare a 
legăturilor de prietenie și co
laborare dintre țările și po
poarele noastre în interesul 
lor, al păcii și securității in
ternaționale.

Permiteți-mi, cu acest pri
lej, să adresez Majestății Voa
stre cele mai călduroase urări 
de sănătate și viață îndelun
gată, și poporului etiopian noi 
succese în propășirea patriei 
sale.

Trăiască prietenia trainică 
dintre popoarele romîn și 
etiopian 1

Trăiască Majestatea Sa Im
perială Haile Sellassie I 1

împăratul Etiopiei, Haile 
Sellassie I, a oferit luni seara 
o recepție la palatul Consiliu
lui de Miniștri, cu prilejul vi
zitei Sale de stat în R. P. Ro
mînă.

Au luat parte Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe. Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Alexandra 
Bîrlădeanu, Gheorghe Gastan 
Marin, Constantin Tuzu, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, general de 
armată Leontin Sălăjan, mi

nistrul forțelor armate, membri 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului. vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, membri 
ai conducerii organelor cen
trale de stat și obștești, Jus
tinian. patriarhul Bisericii Or
todoxe Romîne. academicieni 
și alți oameni de știință, cul
tură și artă, generali, ziariști.

Au luat parte membrii sui
tei înaltul oaspete etiopian.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

La Institutul
de inframicrobiologie
Luni, împăratul Etiopiei, Hai

le Sellassie I, a făcut o vizită la 
Institutul de inframicrobiologie 
al Academiei R. P. Romîne. înal
tul oaspete a fost însoțit de Cor
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Dionisie Ionescu, 
ambasador, directorul protocolu
lui din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Mircea Nicolaescu, minis
trul R. P. Romîne la Addis Abe
ba, și de alte persoane oficiale.

împăratul a fost întâmpinat 
de Voinea Marinescu,, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale.

Directorul institutului, acad, 
prof. dr. Ștefan S. Nicolau, a fă
cut o expunere asupra cercetări
lor întreprinse în țara noastră în 
domeniul inframicrobiologiei. Du
pă ce a fost prezentat un film 
documentar de specialitate, au 
fost vizitate principalele labora
toare ale institutului.

Pe drumul de la reședință spre 
institut, străbătut de împăratul 
Etiopiei, într-o mașină deschisă, 
numeroși bucureșteni l-au salutat 
călduros.

(Agerpres)

Cuvîntu]

Solemnitatea

acad. Gh. Mihoc
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 remarcabilele sale 
merite de gînditor și om de 
stat, acordîndu-i titlul de doc
tor honoris causa în științe 
juridice. Aprobînd în unani
mitate raportul comisiei de 
propuneri, Consiliul științific 
al universității noastre a re
levat personalitatea înaltului 
oaspete ca eminent reprezen
tant al gîndirii din țara sa, 
ca militant neobosit pentru re
nașterea, independența și dez
voltarea poporului etiopian, 
ca om de stat care, în înde
lungata sa activitate, a pro
movat ideea dreptului popoa
relor la autodeterminare, a 
securității colective a statelor, 
a păcii și coexistenței pașnice, 
contribuind la dezvoltarea și 
respectarea dreptului interna
țional contemporan. Viața sa 
este o pildă de devotament 
pentru binele și progresul po
porului său, pentru propășirea 
economică și culturală a țării, 
pentru afirmarea Etiopiei ca 
stat independent și suveran.

In continuare, vorbitorul a 
relevat politica de apărare ac
tivă a păcii, de colaborare 
internațională promovată cu 
fermitate de împăratul și po

Campionatele 
republicane de ciclism

Duminică, pe velodromul 
Dinamo, a început desfășura
rea campionatelor republicane. 
Prima probă consumată a fost 
viteza, seniori. Timpul nepriel
nic (vînt puternic) a influen
țat considerabil disputele.

Titlul a fost cucerit de stu
dentul Mircea Popescu (Dina
mo) după o dispută spectacu
loasă cu colegul său de club 
Dan Popovici. Locurile 3 și 4 
au revenit, în ordine, lui Eu
gen Bărbulescu (mai mult se- 
mifondist) și N. Ciumete (fon- 
dist). Deci, patru dinamoviști 
în primele locuri. Desigur, e 
un merit al „gazdelor", dar 
faptul acesta readuce în dis
cuție un aspect acut: cu ex
cepția lui M. Popescu și D. 
Popovici, sînt foarte puțini 
sprinteri autentici. Eliminarea 
din serii și sferturi de finală 
a unor viteziști ca D. Mărgă
rit și ex-campionul în vădit 
declin, C. Voicu (ambii de la 
„Steaua") a constituit, firește 
o surpriză.

„Printre picături" s-au des
fășurat restanțele din cadrul 
campionatelor orășenești.

La seniori, în proba de 1000 
m cu start de pe loc, V. Bur-

lacu (Steaua) a ocupat primul 
loc, depășind pe C. Dumitres
cu (Olimpia). Timpurile 1’13’' 
și, respectiv, 1'14” nu-s slabe, 
dacă ținem seama de condi
țiile atmosferice, dar ceea ce 
rămîne este eșecul specialis
tului în această probă : C. Du
mitrescu. Tot la seniori, în 
cursa cu antrenament meca
nic o nouă surpriză: C. Dumi
trescu din lipsa „sincronizării" 
în acțiune cu motociclistul său 
(Mățăuanu) a capotat în ulti
mele 4 minute (proba s-a a- 
lergat pe o jumătate de oră). 
Victoria a revenit lui N. Pa- 
naitescu (motociclist Dan Ma
rin) — de la Steaua — un cu
plu bine sudat, care a făcut o 
cursă bună.

Alte rezultate : urmărire in
dividuală juniori, categoria I 
P. Soare (Steaua) ; semi-fond 
(juniori II) G. Negoescu (Stea
ua) ; urmărire echipe (juniori 
II) Școala Sportivă de elevi ; 
semifond (juniori I) C. Grigo- 
re (Voința).

Campionatele republicane 
continuă azi, mîine și vineri, 
de la ora 16.

EMIL IENCEC
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acordării titlului de doctor honoris causa
porul Eîi<^)ie!. activita^a sa 
de sprijinire a hiptei popoa
relor africane pentru libertate 
națională. Sînteți — a spus e. 
— unul dintre cei mai activi 
promotori ai mișcării pentru 
realizarea unității de acțiune 
a statelor africane Hiberrte, 
în vederea consolidării inde
pendenței lor* prauunțindu-vâ 
cu hotărîre împotriva neoco- 
lonialismului, cerînd ,să se 
vegheze ca exploatarea să nu 
renască sub alte forme, acolo 
unde ea a fost suprimată*.

Urîndu-vă ani multi de 
muncă rodnică, profesorii și 
studenții Universității din 
București vă roagă să trans
miteți harnicului popor etio- 
piaii salutul lor frățesc.

Cuvintarea împăratului

Etiopiei, rostită

la Universitate

Vă mulțumesc foarte mult 
pentru titlul de doctor honoris 
causa care mi-a fost acordat 
și pentru cuvintele atît de ge
neroase rostite despre mine 
personal cît și despre poporul 
etiopian — a declarat înaltul 
oaspete. Primesc această o- 
noare nu numai în numele 
meu personal, ci și în numele 
harnicului popor etiopian, al 
intelectualilor și studenților 
din Etiopia.

Tn awitînjare. WniMTafaJ 
Etiopiei s-a refsrt ia străda
niile âe a
for^ta «: c ezvzlta de
învățăminL. la tasectrtatatox 
kr ta perperitarea wir^titâțn 
poporului, ta lărgirea onzoc- 
tulni ta creare»
uoei tkaze soode pecdru pro
gresul și modernizarea țârii

Deși sxszeEKri de tarâțârr '-: 
statali: taataîe de agresiunea 
fascista, ca și o mare parte a 
inteiectualriâpî au 1 zn dis
truse. poporul etiopian a eoc- 
ttauat sâ reconstruiască.

Refenncu-se la un alt grup 
de probleme. împăratul E:.<- 
piei a spus : De-a lungul isto
riei a tost necesar ca noi să 
ne dedicăm cît se poate mai 
mult păcii și menținerii inde
pendenței naționale. Poporul 
etiopian prin guvernul său a 
participat activ la întrunirile 
internaționale în care se 
examinau probleme privind 
pacea, libertatea, securitatea 
națională. Avind în vedere ca
pacitatea de distrugere ex
traordinară 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 posibil ca statele să co
existe. Consecințele războaie
lor sînt atît de nimicitoare, 
îneît, după părerea mea. nu 
există o altă alternativă pe 
care un om înțelept ar putea 
s-o promoveze. Etiopia, prin 
reprezentanții săi, a colaborat 
cu reprezentanții țărilor iubi
toare de pace în sprijinirea 
acestui principiu esențial al 
coexistenței. Dar pentru a asi
gura o coexistență trainică, a

dcvcsl r*r. perio» necesar sâ se 
dezarmarea geaeralâ 

s tatală. In această privința 
Eticțxa a participat în mod 
activ la lucrările conferințelor 
ceâor II stale pentru dezarma
re de la Gene-va. Dacă ne gta- 
can ia istoria diferitelor coo- 
ferfcțe internaționale pentru 
dezarmare, trebuie să ne to- 
'rebâm de ce nu s-a realizat 
dezarmarea ta lume, potrivit 
aspirațîilor popoarelor? După 
părerea mea modestă, cele 
mai multe dintre cauze pot fi 
înrudite una cu alta, în mod 
final toate convergînd în 

de încredere între marile 
Pțneri. Acest fapt esențial in
dică necesitatea ca toate țările 
sâ promoveze o asemenea po- 
Etică care să facă posibilă 
statornicirea încrederii între 
P-tenie ce sint direct răspun
zătoare pentru dezarmare 

unească forțele și să 
coopereze în scopul asigurării 
păcii fo lume.

Tot din acest punct de ve
dere trebuie privită proble
ma unității africane. Eu cred 
că cu cit țările africane sînt 
mai apropiate unele de altele 
și cu cit este mai mare cola
borarea dintre ele, cu atît ele 
vor fi mai în măsură să con
tribuie la menținerea păcii, 
cu atit mai mult vor fi ele în 
măsură să grăbească progre
sul lor economic și social 
care, desigur, este și el un 
factor important al păcii. In 
acest scop, conducătorii de 
state africane au putut să 
semneze Carta unități’ afri
cane la Addis-Abeba. Noi a- 
fricanii sîntem mîndri de 
acțiunile care au fost între
prinse pe baza Cartei într-un

iernez ea interval «eurt de 
timp. împăratul Etiojnei a 
subuniat ta aceasta 
de idei că moite citoațzi care 
ar fi afectat pacea m lume 
au fost înaintata spre examî- 
nare Organizațvd unității »- 
fricane. iar acțiunile pe care 
le-a întreprins aceasta orga
nizație au contribuit imens 
pentru a da o direcție rit 
mai pașnică rezolvării unor 
litigii ca disputa de frontieră 
algero-marocanâ. litigiul de 
frontieră etiopian-o-somalez-
Organizația unității africane a 
întreprins acțiuni ccrespur- 
zind intereselor funcamer.tale 
ale omenirii, cum sînt acțiu
nile întreprinse împotriva 
Portugaliei și Africii de sud. 
pentru a le obliga să renunțe 
la politica lor rasială d-sîrvc- 
tivâ. Astfel, popoarele africa
ne din această organizație, 
își aduc propria lor contribu
ție la lupta împotriva impe
rialismului și colonialismului.

In încheiere. împăratul 
Etiopiei a declarat: Permita- 
ți-mi să folosesc acest prilej 
pentru a vă mulțumi domnule 
rector și prin dv. să mulțu
mesc corpului profesoral al 
Universității București și stu
denților pentru marea onoare 
pe care au crezut de cuviință 
să mi-o acorde. Cred că sta
bilind relații între Universita
tea dv. și Universitatea de la 
Addis Abeba, ele vor fi într-o 
mai mare măsură capabile să 
continue înțelegerea și priete
nia dintre cele două popoare 
ale noastre.

Trăiască în veci prietenia 
și unitatea dintre popoțiil 
etiopian și poporul romîn!

INFORMAȚII
In cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii, 
luni după-amiază a avut loc 
în Capitală o festivitate or
ganizată de Comitetul Națio
nal pentru apărarea păcii și 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, cu prilejul 
comemorării a 100 de ani de 
la moartea educatorului și 
lexicografului iugoslav Vuk 
Stef. Karadzic.

Au participat oameni de 
știință și cultură, reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, studențL un nu
meros public.

Au fost prezenți Ante Ciu- 
dina, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R-S-F. Iugoslavia 
in R- P. Romînă. și alți mem- 
brî ai ambasadei.

După cuvin tul de deschidere, 
rosfit de prof. univ. Stanciu 
Suxan. conL univ. Gheorghe 
Mihâ2ă a vorbit despre viața 
și opera lui Vuk Stef. Ka- 
radzk^

ta continuare a fost prezen
tat Lanul artistic „Violență în 
piață*, producție a cinemato
grafiei iugoslave.

★
T^mi la amiază baronul Le 

Roy, președintele de onoare al 
Ofîcnâm internațional al viei și 
vinohxi, și Rene Protin, directo
rul Oficiului, au făcut o vizită 
la Consiliul Superior al Agricul- 
tarii. Oaspeții francezi au fost 
primiți de președintele Consiliu
lui. Mihai Dalea.

La primire au asistat specia
liști din Consiliul Superior al 
Agriculturii, Ministerul Indus
triei Alimentare și din institutele 
de cercetări.

'ir
Luni după-amiază a părăsit 

Capitala, delegația de specialiști 
din departamentul agriculturii al 
S.UA care ne-a vizitat țara 
țtinp de aproape o săptămînă. 
Sp^tialiștii americani au studiat 
procesul de prelucrare și distri- 
buire a uleiurilor vegetale și de 
producere a semințelor de plan
te oleaginoase din țara noastră.

înainte de plecare, oaspeții au 
făcut o vizită la Consiliul Supe
rior al .Agriculturii.

(Agerpres)

Ultimul grup de sportivi romîni
a plecat la Tokio

Luni seaiu a părăsit Capitala plecînd cu avionul la Tokio ulti
mul grup al delegației sportive a R. P. Romîne care va parti
cipa la cea de-a 18-a ediție a Jocurilor Olimpice programată 
între 10 și 24 octombrie în capitala Japoniei. Din lot fac parte 
Sonia Iovan, Elena Leuștean-Popescu, Emilia Liță, Anton Ca- 
dar, Frederic Orendi (gimnastică), Dumitru Pîrvulescu, Ion Cer
nea, Nicolaie Martinescu (lupte), Aurel Vernescu, Vasile Ni- 
coară, Simion Ismailciuc, (caiac-canoe), Nicolae Rotaru, Ion Olă- 
rescu (tir), Lia Manoliu, Olimpia Cataramă (atletism) și alții. 
Lotul este însoțit de Anghel Vrabie, secretar general al Comi
tetului olimpic romîn.

(Agerpres)

PE SCURT
• Intr-un cadru festiv 

simbălă a avut loc In 
satul olimpic ceremo
nia Înălțării drapelului 
de stat al R. P. Romî
ne. Cu acest prilej, a 
luat cuvlntul Hisanari 
"Yamada, care In nu
mele comitetului de 
organizare al J. O. a 
salutat delegația olim
pică a țării noastre.

• Pe baza hipică din 
calea Plevnei au con
tinuat duminică cam
pionatele republicane 
de călărie. Proba de 
dresaj cat. „grea" a 
revenit lui Nicolae Mi- 
halcea (Steaua) — 991 
puncte. La obstacole 
(feminin), primul loc a 
iost ocupat de Manuela 
Bogza (Știința). Proba 
pe echipe a fost cîști- 
gată de formația 
Steaua (V. Bărbucea- 
nu, D. Hering, A. 
Costea și Cr. Țopescu). 
La obstacole cat. „se
migrea" cel mai bun 
rezultat a fost obținut 
de dinamovistul C. 
Vlad.

• Duminică s-au
disputat 4 meciuri con
țină pentru campiona
tul cat. A de fotbal. 
In Capitală, pe stadio
nul Dinamo, Progresul 
București a terminat 
la egalitate : 1—1
(0—0) cu Steagul Roșu 
Brașov. Punctele au 
fost marcate de Voinea 
și respectiv Gane. In

deschidere derbiul rug- 
bistic : Steaua — Gri- 
vița Roșie 9—3 (6—0). 
Au marcat Penciu (6), 
Chiriac (3) și Țîbuleac.

Rezultatele meciuri
lor de fotbal din țară : 
C.S.M.S. Iași — Crișul 
Oradea 1—1 (0—0) ; 
Farul Constanța — Mi
nerul Baia Mare 2—2 
(1—0) ; Știința Craiova
— Dinamo Pitești 2—2 
(0-0).

• Luni la baza hipica 
din calea Plevnei au 
luat sfîrșit campiona
tele republicane de că
lărie. In proba de ob
stacole (cat. grea) vic
toria a revenit dina- 
movistului Vasile Pin- 
ciu pe Clasic cu zero 
penalizări în ambele 
manșe. El a fost urmat 
în clasament de V. 
Bărbuceanu (Steaua,
— 12 puncte și C. 
Vlad (Dinamo) — 16 
puncte.

• In localitatea Ma- 
ribor s-a disputat me
ciul internațional de

• Pe stadionul Pra
ter din Viena, în pre
zența a peste 55 000 de 
spectatori, duminică e- 
chipa de fotbal a Au-: 
siriei a învins cu sco
rul de 3—2 (1—1) echi
pa Iugoslaviei. în des
chidere s-au întîlnit e- 
chipele de juniori ale 
celor două țări. Oaspe
ții au terminat învingă
tori cu 2—1 (2—1).

• Una din cele mai 
mari surprize ale boxu

fotbal dintre echipele 
secunde ale Iugoslaviei 
și Austriei. Fotbaliștii 
austrieci au obținut 
victoria cu scorul de 
2—1 (2—1).

lui mondial din acest 
an a fost înregistrată 
sîmbătă seara la Mexi
co City unde tînărul 
mexican Vicente Salvi- 
dar, în vîrstă de 21 
ani, l-a deposedat de 
titlul de campion al 
lumii la cat. pană pe 
renumitul „pucheur" 
Sugar Ramos. Foarte 
decis, Vicente Salvidar 
a pornit la atac din 
primul rund dominînd 
net întîlnirea. El a ob
ținut victoria prin ko 
în rundul 12. Meciul a 
fost urmărit de peste 
30 000 spectatori.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XV-a 

aniversări a proclamării R. P. Chineze
Cu prilejul celei de-a 15-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, 
luni după-amiază a avut loc la 
Uzinele „Danubiana-* din Ca
pitală o adunare festivă la 
care au participat numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri din această întreprin
dere. Au luat parte membri 
ai ambasadei R. P. Chineze în 
R. P. Romînă.

Despre munca eroică desfă
șurată de poporul chinez sub 
conducerea Partidului Comu
nist Chinez și realizările ob
ținute pe drumul construcției 
socialismului, a vorbit Gheor
ghe Tudor, secretarul Comi
tetului de partid al Uzinei 
„Danubiana**.

Din partea ambasadei R. P. 
Chineze, a luat cuvîntul Hou

Și-giu, prim-secretar al amba« 
sadei, care a trecut în revistă 
realizările obținute de po
porul chinez în cei 15 ani d« 
la eliberare.

A fost prezentat apoi ua 
program artistic, susținut 
o formație instrumentală dia 
uzină.

(Agerpres)

S.UA
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„Părțile manifestă o atitudine 
pozitivă față de concluziile 
Conferinței pentru comerț 

și dezvoltare4*
se arată in comunicatul franco Peruvian

pe scum
O DELEGAȚIE DE PARTID 

ȘI GUVERNAMENTALA 
A U.R.S.S. A PLECA4*4 

SPRE PEKIN

MOSCOVA. La 28 septem
brie a părăsit Moscova, în- 
dreptîndu-se spre Pekin, de
legația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice, 
în frunte cu Viktor Grișin, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., care va parti
cipa la sărbătorirea celei de-a 
15-a aniversări a proclamă
rii Republicii Populare Chi
neze.

VARȘOVIA. In cadrul turneu
lui în R. P. Polonă al ansam
blului Teatrului de operă și ba
let al R-P.R-, sîmbătă seara, a 
fost prezentat la Opera din 
Wrocla w, balețul „ Romeo și Ju- 
lieta" de Prokofiev.

Publicul a răsplătit cu vii 
aplauze măiestria artistică a so
liștilor Irinel Liciu, Gabriel Po
pescu, Gh. Cotovelea și a celor
lalți interprețL

CONVOCAREA 
UNEI „MESE ROTUNDE- 

A LIDERILOR 
PARTIDELOR POLITICE 

DIN CONGO

LEOPOLDVILLE. — în jurul lo
calității Boende, situată la est de 
Coquilhatville, se desfășoară lupte 
de amploare între unitățile guver
namentale congoleze și trupele de 
insurgenți, înregistrîndu-se — po
trivit datelor publicate la Leopold
ville — sute de morți și răniți.

Pe de altă parte, în capitala 
Congo-ului s-a anunțat convocarea 
unei conferințe a „mesei rotunde44 
a tuturor liderilor partidelor poli
tice din Congo. Organizația pentru 
pace și reconciliere națională, care 
a luat această inițiativă, a precizat 
că la această conferință vor fi 
invitați și liderii insurgenților, 
caro, după cum se știe, controlează 
o parte importantă a teritoriului 
țării.

CAIRO. La 28 septembrie 
s-a deschis la Cairo cea de-a 
42-a sesiune a Consiliului Ligii 
Arabe, la care participă re
prezentanți din 13 țări membre 
ale acestui organism.

După ce secretarul general 
al Ligii, Hassuna, a prezentat 
un raport cu privire la cea 
de-a doua Conferință arabă la 
nivel înalt, participanții la se
siune au examinat și aprobat 
ordinea de zi a lucrărilor care 
cuprinde aproximativ 30 de 
puncte.

PUBLICAȚIE AUSTRIACA 
DESPRE POEZIA LUI

T. ARGHEZI

VIENA. Săptămînalul aus
triac „Die Furche" publică sub 
semnătura lui Duschan Dem- 
darsky un articol despre maes
trul Tudor Arghezi despre un 
volum de versuri al acestuia, 
tradus în limba germană de 
poetul Alfred Margul Sperber, 
apărut în editura Bergland- 
Viena.

79 ȘCOLI ÎNCHISE 
IN ORAȘUL PELOTAS 

(BRAZILIA)

PORTO ALEGRE. Ca urmare 
a hotărîrn primarului orașului 
Pelotas, statul Rio Grande del 
Sur, din Brazilia, 79 școli din 
localitate își vor închide curînd 
porțile. Această hotărîre, „moti
vată" prin lipsă de mijloace bă- 
nești, duce la concedierea învă
țătorilor din aceste școli și a 
unor profesori de la Colegiul 
municipal.

Ministrul educației din statul 
respectiv a declarat că nu există 
posibilitatea de a se acorda în 
continuare alocații pentru învă- 
țamîntul mediu și primar din a- 
ceastă municipalitate.

BEIRUT. — Marți, parlamen
tul libanez se întrunește în se
siune extraordinară pentru citi
rea declarației ministeriale și a- 
cordarea votului de încredere 
noului guvern libanez, condus 
de Hussein Oueini.

PE SCURT

U.R.S.S.: Vedere generală a sălii mașinilor de la Centrala 
atomo-electrică din Voronej.

Delegația parlamentară română 

care vizitează Franța 

s-a întors la Paris

LIMA 28 (Agerpres). — Luni 
a luat sfîrșit vizita în Peru a 
președintelui Franței, Charles 
de Gaulle.

In comunicatul comun dat 
publicității, după încheierea 
tratativelor oficiale dintre pre
ședintele De Gaulle și pre
ședintele Belaunde Terry, se 
arată că cele două țări vor 
urmări în viitor „accelerarea 
dezvoltării schimburilor lor 
comerciale®.

Comunicatul constată o 
identitate de vederi în princi
palele probleme latino-ameri- 
cane și europene, precum și 
in alte chestiuni ale situației 
internaționale. Cei doi pre
ședinți, subliniază comunica
tul. sînt de părere că un efort 
continuu și progresiv în ve
derea realizării creșterii nive
lului de trai al tuturor po
poarelor poate fi efectuat a- 
tît de fiecare țară în parte cît 
și prin eforturile de coopera
re ale tuturor țărilor. Franța 
și Peru, se arată în comuni
cat, manifestă o atitudine po
zitivă față de concluziile Con
ferinței mondiale pentru co
merț și dezvoltare. Potrivit

părerii celor două părți, sta
bilizarea la un nivel conve
nabil a prețurilor produselor 
de bază este un factor esen
țial pentru a se evita înrău
tățirea condițiilor generale 
ale schimburilor internațio
nale în detrimentul popoare
lor în curs de dezvoltare.

Comunicatul subliniază în 
încheiere că cele două țări 
trebuie să militeze în direcția 
păcii și dezvoltării, care se 
impune într-o lume în plin 
marș spre progres și solida
ritate.

COCHABAMBA 28 (Ager
pres). — Președintele Franței, 
de Gaulle, a părăsit luni, ca
pitala Perului îndreptîndu-se 
spre Bolivia. In cursul ace
leași zile, de Gaulle a sosit în 
orașul Cochabamba, unde va 
avea convorbiri cu conducăto
rii guvernului bolivian.

Autoritățile au desemnat 
acest oraș pentru a-l primi pe 
președintele Franței întrucît 
se află situat la o altitudine 
mai mică — 2 400 m — decît 
capitala țării, la Paz, situată 
la 3 700 m altitudine.

PARIS 28 Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : După o vizită prin 
regiunile Franței, delegația 
parlamentară romînă, condusă 
de președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, s-a 
întors duminică la Paris.

Jean Risbourg, șeful delega
ției parlamentare a Adunării 
Naționale Franceze, reprezen-

tînd Comisia de producție și 
schimburi, care a vizitat de 
curînd Romînia a oferit luni 
un dejun în cinstea delegației 
M.A.N.

Seara membrii delegației 
parlamentare romîne au asis
tat la o reprezentație a Co
mediei Franceze cu piesa lui 
Moliere „Mizantropul".

SUCCESUL PRODUSELOR ROMlNEȘTI 
LA TlRGUL INTERNAȚIONAL DE LA SALONIC

SALONIC 28 (Agerpres). — 
La Salonic a luat sfîrșit cea 
de-a 29-a ediție a Tîrgului in
ternațional. Printre cele 18 
țâri participante s-a numărat 
și R_ P. Romir.ă. care a pre
zentat vizrtatorilrr mostre din 
produsele industriale care fac 
obiectul de export al între
prinderilor de comerț exterior 
Mașinexport, Industrial-export 
și TehnoimporL Expoziția a

dat posibilitatea oamenilor de 
afaceri, comercianților și re
prezentanților comerciali stră
ini să aprecieze înaltul nivel
tehnic sd exponatelor romi- .

nești a fcsz ccecretizaî și in ,

Sosirea la Budapesta
a unei delegații 

de partid 
și guvernamentale 

cehoslovace
BUDAPESTA 28 (Agerpres). 

— La invitația C. C. al P.M.S.U. 
și a guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, la 28 
septembrie a sosit la Budapesta 
o delegație de partid și guverna
mentală cehoslovacă, condusă de 
Antonin Novotny, prim-secretar 
al C. C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace.

La gara din Budapesta dele
gația a fost întîmpinată de Istvan 
Dobi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P.U„ Janos 
Kadar, prim-secretar al C. C. al 
P.M.S.U., președintele guvernului 
muncitoresc-țăranesc și de alte 
persoane oficiale.

★
In aceeași zi, Ia Budapesta.au 

început convorbirile între dele
gațiile de partid și guvernamen
tale ale R. P. Ungare și R. S. 
Cehoslovace, conduse de Jănos 
Kâdăr și Antonin Novotny.

iate In umpul Tîrgului. pri- I 
vind vinzarea de mașani-unel- ’ 
te, războaie de țesut, motoare 
electrice, mașini de prelucrare 
a lemnului, mașini de spă'?t, 
mașini de cusut, aavelcpe e— 1

„în alegerile prezidențiale 
din 1964 este în joc simțul 

responsabilităților
a spus președintele Johnson

In primul său turneu electoral
NEW YORK 28 (Agerpres).

— Trimisul special la Wash
ington al agenției France 
Preș se a însoțit luni pe pre
ședintele S.UA., Lyndon John
son, in turneul electoral efec
tuat în Noua Anglie. în legă
tură cu aceasta el a transmis 
urrsăxare^e 5

„Prrșeab-iele Jrerstn a 
procus astăzi in. curs.il prt- 
rzulut său turneu electoral in 
Noua Anglie că va menține, 
cacâ va fi ales în noiembrie, 
un guvern avind simțul res- 
ponsabilițății și bazat pe pru
dență și respect

Președintele a rostit luni

discursuri în cinci din cele 
șase state ale acestei regiuni, 
altădată tradițional republi
cană, dar care pare anul aces
ta să între în întregime în ta
băra democrată. Chiar și Mai
ne și Evermont, singurele sta
te care nu au votat vreodată 
în favoarea unui randirfat 
prezidențial democrat și care 
sînt singurele două state un
de Frankhn Roosevelt nu a oh. 
ținut victoria în 1936, in cursul 
istoricului reflux democrat, 
dau semne evidente a unei 
schimbări de atitudine.

La Providence unde s-a a- 
dresat studenților Universită
ții din Rhode Island, Johnson 
a subliniat necesitatea unei 
uniuni strînse între universi-

„Coțofana de la Linz“
0 serie de date dintr-ua raport al Senndahx 

informații american • Proiectele tai Hitler referitoare 

săo natal

să fie numai una dintre atrac-

de

la orașul

Intr-un volum intitulat „Co
țofana de la Linz* de David 
Roxan și Ken WanstaU, apă
rut zilele acestea la Londra, 
se publică o serie de date 
conținute intr-un raport al 
Serviciului de informații ame
rican, care pînă în prezent a 
fost secret. In raport se arată 
că Hitler a adunat 5 000 de 
opere de artă prețioase pe care 
le-a ascuns în salinele de la 
Alt Aussee. Efl proiecta să facă 
din Linz, orașul său natal, o 
metropolă a „marelui Reich" 
dotată cu o uriașă expoziție 
permanentă de artă. în rapor
tul american se precizează că 
planurile „Noului Linz“ au fost 
găsite în aceeași salină. După 
aceste planuri, Linzul ar fi 
devenit numai în cîțiva ani 
de șase ori mai mare. Tot aici 
s-a găsit o rezervă însemnată 
de aur destinată să finanțeze 
„rezistența" neonazistă după 
ce aceasta a fost învinsă.

Muzeul de la Linz trebuia

țiile „noii capitale a lumii". 
Acest muzeu era însă destinat 
să cuprindă numai opere de 
artă germane executate în se
colul al XIX-lea, aparținind 
galeriilor de artă din întreaga 
Europă. Lucrările se obțineau 
în baza „dreptului cuceritoru
lui" sau se cumpărau la pre
țuri impuse de naziști. Cea 
mai importantă colecție găsită 
în salină este colecția Schloss, 
achiziționată în Franța. Pe 
lingă tablouri se mai aflau 
acolo 1 000 de stampe, sculp
turi, goblenuri, arme prețioase 
și mobilă veche de o valoare 
deosebită.

în raportul oficial al Servi
ciului de informații america
ne se calculează că obiectele 
de artă găsite în salinele de 
la Alt Aussee au o valoare cu 
totul excepțională. Toate ope
rele de artă găsite au fost îna
poiate muzeelor de unde pro
veneau.

Panama: Vedere din avion a 
orașului Bocas del Toro, recent 
bîntuit de un magan puternic.

Interesanta 
depoziție cuprinsă 

în raportul
comisiei Barren
WASHINGTON 28 (Ager- 

pres). — Raportul comisiei War
ren a dat pentru prima oară în 
vileag o depoziție făcută de 
O'Donnell, adjunct prezidențial, 
care l-a însoțit pe John Kennedy 
la Dallas. în această depoziție 
O’Donnell arată că în dimineața 
zilei în care a fost asasinat pre
ședintele Kennedy, i-a spus : 
„Nu este greu să tragi asupra 
președintelui. Ajunge să găsești 
o clădire înaltă și să ai o armă 
cu lunetă", fapt care s-a și în- 
tîmplat Conversația dintre Ken
nedy și O'Donnell a avut loc la 
22 noiembrie 1963 la Fort 
Worth. îndată după aceasta, 
Kennedy a plecat la Dallas, pre
cizează raportul.

înainte de a prezenta raportul 
său președintelui Johnson, comi
sia Warren a audiat 552 de mar
tori. Circa 20 de volume anexe, 
cuprinzînd aceste depoziții, vor 
fi publicate la o dată care nu a 
fost încă stabilită.

tate și țară. La Hartford, 
președintele a afirmat: în 
alegerile prezidențiale din 
1964 este în joc simțul res
ponsabilităților. El a parafra
zat apoi unul din sloganurile 
favorite ale senatorului Gold
water, declarînd: „Știu, în 
adîncul inimii mele, că po
porul american nu va urma 
anul acesta pe cei care se află 
la marginile extremismului".

Scopul

unui decret...

I
ll I n septembrie anul 

trecut, cînd forțele 
| I de dreapta l-au

' răsturant pe preșe
dintele Juan Bosch, 

|| nimeni din Repu
blica Dominicană 

nu-și făcea iluzii referitoare la 
o guvernare democratica.

îndată după instaurarea juntei, 
s-a declanșat o campanie împo
triva partidelor de opoziție, a 
organizațiilor sindicale și studen
țești democratice. Dificultățile 
unei asemenea politici antipopu
lare s-au înmulțit și diriguitorii 
de la Santo Domingo încearcă 
acum să găsească modalitățile a- 
tenuărilor. ..

Așa s-a născut ideia înscenării 
unei consultări electorale, în 
scopul „legalizării" regimului. 
Printr-un decret, s-a hotărît ca 
alegerile să aibă loc la 1 septem
brie 1965. Insă, aceste alegeri 
sînt convocate fără restabilirea 
celor mai elementare drepturi

democratice.
Ziarul „EL POPULAR", or

ganul Partidului socialist popular 
din Republica Dominicană, re- 
ferindu-se la condițiile campaniei 
electorale arăta că „pînă în luna 
iunie, propaganda electorală este 
interzisă, ziarele de opoziție au 
fost suprimate, iar partidele de 
stingă puse în ilegalitate".

închisorile sînt pline de deți
nuți politici, sute de persoane 
sînt deportate și persecutate. Si
tuația în care urmează să se 
desfășoare campania electorală 
dominicană arată — așa cum 
sublinia și publicația new-yorke- 
ză „THE NATION" — că „nu 
există condiții pentru alegeri li
bere, ci se conturează tot mai 
mult perspectivele unei dictaturi 
de tip trujillist".

Ultimul decret al juntei guver
namentale dominicane nu consti
tuie decît o simplă încercare de 
a opri valul demonstrațiilor, al 
grevelor care cer tot mai intens 
revenirea la o viață politică nor
mală.

IOAN TIMOFTE

SIMPOZIONUL 
INTERNATIONAL 

DE IA VENEȚIA
Omagiu marelui poet 

rom in t niincscu
VENEȚIA 28 Coresponden

tul Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite :

La Veneția s-a deschis luni, 
în localul Fundației Giorgio 
Cini, simpozionul internațional 
Eminescu, mareînd împlinirea 
a 75 de ani de la moartea 
marelui poet romîn. Simpo
zionul a fost organizat sub 
auspiciile Academiei Dei Lin
ed, Universității din Roma, 
Ministerului Invățămîntului 
public din Italia și Comisiei 
naționale italiene pentru 
U.N.E.S.C.O.

La acest simpozion iau par
te numeroși specialiști în ope
ra eminesciană de 1$ univer
sități din diferite orașe ale lu
mii : Roma, Paris, Londra, 
Washington, Monaco, Atena, 
Budapesta, Praga și altele. Din 
partea Universității din Bucu
rești participă la simpozion o 
delegație de profesori compu
să din: acad. prof. Alexandru 
Rosetti, conf. univ. Zoe Dumi- 
trecu-Bușulenga și conf. univ. 
Mircea Zaciu.

Lucrările simpozionului in
ternațional Eminescu s-au des
chis sub președinția prof. An
gelo Monteverdi, președintele 
Academiei Dei Lincei,

„UN BAROMETRU 
ELECTORAL

Implicațiile alegeiiloi 
municipale din două landuri 

vest - germane

I
n două din landurile 
R.F. Germane, Re- 
nania-W estfalia și 
Saxonia inferioară, 
au avut loc dumi
nică alegeri munici
pale. Subliniind im
portanța confruntării electorale, 

ziarul „SUDDEUTSCHE ZEI- 
TUNG" a arătat, intr-un ar
ticol publicat în preajma 
scrutinului, că rezultatele a- 
cesteia pot fi considerate 
drept „un barometru-electoral în 
perspectiva alegerilor parlamen
tare care urmează să aibă loc a- 
nul viitor44 în Germania occiden
tală. Principala atenție a fost a- 
cordată alegerilor din Renania- 
Westfalia întrucît, cu 11,3 mili
oane locuitori, acesta este cel 
mai mare land al Germaniei oc
cidentale.

Agenția „FRANCE PRESSE" 
apreciază că rezultatele scruti
nului în Renania-Westfalia au a- 
rătat un avantaj net de partea 
partidului social-democrat care 
a întrunit 46,61 la sută din vo
turile exprimate (față de 40,7 la 
sută în alegerile municipale din 
1961). Cele două partide mem-

Marea Britanie: Pe una din străzile orașului Londra.

Trupele sud-vietnameze au deschis 

focul împotriva unei demonstrații
în orașul

SAIGON 28 (Agerpres). — A- 
genția U.P.I. transmite că tru
pele sud-vietnameze au deschis 
focul duminică împotriva unei 
mulțimi de demonstranți în ora
șul Qui Nhon, unde începînd de 
luni dimineața a fost instaurată 
legea marțială. Ca urmare a re
presiunilor polițienești patru 
persoane au fost ucise și nume
roase altele sînt rănite.

Potrivit relatărilor unor mar
tori oculari, devenite cunoscute 
duminică la Saigon, populația 
orașului Qui Nhon a ieșit în 
stradă în semn de protest împo
triva asasinării unui civil de că
tre un polițist și au ocupat clă
direa postului local de radio. 
Guvernul sud-vietnamez a trimis 
la fața locului un batalion al ar
matei ca întărire pentru forțele 
locale.

Qui Nhon — arată U.P.I. — a 
fost un centru de neliniște și ac
tivități antiguvernamentale cu 
începere de luna trecută cînd au 
avut loc demonstrații în favoarea 
creării unor „Comitete populare 
pentru salvarea națională".

In același timp, la Saigon s-a 
anunțat că 1000 de parașutiști 
au ocupat luni, fără să fi în- 
tîmpinat rezistență, tabăra mili
tară de la Bon Sar Pa, care se 
afla în mîinile triburilor de mun
teni răsculați împotriva guvernu
lui. Potrivit agenției Reuter, res
tabilirea autorității guvernului a- 
supra acestei tabere militare este 
privită ca deschizînd calea unor 
tratative între guvern și condu
cătorii răsculaților, care cer 
drepturi mai mari ale triburilor 
de munteni în administrația lo
cală. Principalii conducători ai 
răsculaților — arată agenția — 
continuă să se afle într-un loc 
necunoscut, în apropierea fron
tierei cu Cambodgia.

★

SAIGON 28 (Agerpres). — 
După zvonurile insistente care 
circulau în capitala Vietnamului 
de sud, cu privire la o nouă lo-

Qui Nhon
vitură de stat, situația s-a menți
nut întrucîtva stabilă. In cursul 
primei sale întruniri, care a avut 
loc duminică, Înaltul Consiliu 
Național l-a ales în calitate de 
președinte pe Phan Khac Suu, 
unul din vechii politicieni, adver
sari ai fostului dictator Ngo Dinh 
Diem. Consiliul, alcătuit din 17 
persoane civile, urmează să ela
boreze o constituție provizorie și 
să numească pe membrii Conven
ției Naționale, care va funcționa 
ca organ legislativ în perioada 
provizorie, adică pînă în luna 
noiembrie 1965, cînd se precede 
organizarea alegerilor generale.

bre ale coaliției guvernamentale
— Uniunea creștin-democrată 
(U.C.D.) și Partidul liber-demo- 
crat — au înregistrat pierderi de 
voturi de aproape 2 la sută pri
mul, și 2,2 la sută cel de al doi
lea. U.C.D. a obținut 43,08 la 
sută din voturi și P.L.D. — 8 la 
sută. Pierderi însemnate au înre
gistrat cele două partide în spe
cial în marile orașe Diisseldorf 
și Koln, insucces apreciat de ob
servatorii politici ca datorîndu-se 
nemulțumirii corpului electoral 
față de unele măsuri recente cu 
caracter economic adoptate de 
guvern, printre care și sporirea 
tarifelor poștale. Un alt element 
al alegerilor desfășurate în acest 
land îl constituie și pierderile su
ferite de partidele mai mici, de 
dreapta, care după cum scrie 
FRANCE PRESSE „și-au dimi
nuat și mai mult rolul44.

In ce privește alegerile care aa. 
avut loc în landul Saxonia infe
rioară, toate cele trei partide 
mari din Germania occidentală 
au obținut cîștiguri de voturi în 
detrimentul partidelor mai mici 
de extremă dreaptă. Potrivit re
zultatelor oficiale provizorii, în 
acest land care este dominat de 
partidul social-democrat, acesta 
a întrunit 43,2 la sută din vo
turi (față de 38,8 în alegerile din 
1361), Uniunea creștin-democrată
— 37,5 la sută (față de 28,2), iar 
Partidul liber-democrat 9,2 la 
sută (față de 5,9). Marele învins 
al acestor alegeri este Partidul 
german care, față de cele 600 000 
de voturi obținute în anul 1961, 
nu a mai întrunit de data acea
sta decît... 864 voturi! Observa
torii consideră că majoritatea 
sprijinitorilor acestui partid de 
extremă dreapta și-au dat acum 
voturile Uniunii creștin-democra- 
te, în timp ce sprijinitorii parti
dului refugiaților, care a întrunit 
S la sută din voturi (pierzînd 
5,4 la sută față de alegerile din 
1961) s-au îndreptat în majoritate 
spre partidul social-democrat.

Alegerile municipale de dumi
nică și, îndeosebi, rezultatele a- 
cestora în landul Renania-West
falia au atras atenția asupra situa
ției care există în sinul coaliției 
guvernamentale. Ziarul „DIE 
WELT“ a arătat recent că în
tre partidele membre ale 
coaliției se manifestă serioa
se disensiuni. Partidul liber- 
democrat — explică ziarul — 
își vede șansele pentru viitoarele 
alegeri pentru Bundestag de po 
o poziție diferită față de ceilalți 
parteneri". „DIE WELT" subli
niază că liderul acestui partid, 
Erich Mende, a criticat recent 
guvernul „ca un adevărat repre
zentant al opoziției44. In ce pri
vește Uniunea creștin-socială care 
este fracțiunea din landul Bava
ria a U.C.D., potrivit ziarului, 
„aceasta năzuiește din ce în ce 
mai mult spre autonomia sa și 
lasă să se înțeleagă că o opoziție 
nu i-ar face decît cinste. Franz
Josef Strauss (liderul acestui par
tid n.r.) prin criticile îndreptate 
împotriva guvernului de la Bonn 
nu prea ține seama de campania
electorală".

Sesizînd primejdia acestor di
sensiuni în perspectiva campaniei 
electorale pentru Bundestag din 
anul viitor, președintele Partidului 
liber-democrat, Josef Hermann 
Dulfhues, a adresat duminică 
seara, după anunțarea rezultate
lor alegerilor municipale, un apel 
partidelor din coaliție cerîndu-le 
„să lase la o parte interesele 
proprii și să se gîndească la uni
tate". El a remarcat ca un factor 
îngrijorător faptul că „Uniunea 
creștin-democrată nu a reușit 
să-și mențină succesele din 1961".

I. R.

h avut posibilitatea să facem
un lung schimb de păreri asupra 

punctelor noastre de vedere46
a declarat Sufanuvong la plecarea din Paris

PARIS 28 (Agerpres). Prin
țul Sufanuvong, liderul gru
pării Neo Lao Haksat, vice
președinte al guvernului lao
țian, care a dus tratative cu 
premierul Suvanna Fumma, 
și cu reprezentantul grupării 
de dreapta din Laos, Boun 
Oum, a părăsit Parisul, în
dreptîndu-se spre Moscova. Pe 
aeroport, el a declarat: „Sînt 
foarte fericit de vizita mea 
foarte fructuoasă la Paris, 
unde am avut contacte nu nu
mai cu celelalte două partide 
politice laoțiene, ci totodată 
cu guvernul francez. Am avut

posibilitatea să facem un 
lung schimb de vederi asupra 
punctelor noastre de vedere. 
Cu toate că în mod practic 
nu a fost semnat nici un do
cument, consider că s-a reali
zat cel puțin o înțelegere mai 
bună a pozițiilor fiecăruia și 
la reluarea convorbirilor la 
nivel înalt se va ajunge la c 
înțelegere. Aceasta dacă se va 
da atenție următoarelor două 
puncte: 1) convocarea confe
rinței celqr 14 state în proble
ma laoțiană, care după păre
rea mea este absolut necesara 
și 2) încetarea luptelor îl 
Laos".
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