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Săptămînile de cursuri au tre
cut una după alta și iată-i acum pe 
elevi în preajma încheierii primului 
trimestru școlar. Conducerile șco
lilor de opt ani și medii de la orașe 
ori de la sate, ale școlilor profesio
nale și tehnice, învățătorii și profe
sorii, elevii și părinții lor sînt dor
nici ca această primă etapă a anu
lui de studiu să fie marcată de re
zultate cît mai bune. Noile planuri 
de învățămînt ale școlii generale de 
opt ani, care asigură o mai judici
oasă eșalonare a materiei în vede
rea însușirii mai temeinice a lec
țiilor de către elevi, reducerea nu
mărului lucrărilor scrise, creează 

ndiții de perfecționare în conti
nuare a pregătirii tineretului școlar.

In numeroase școli, directorii, ca
prele didactice s-au îngrijit de 
parcurgerea materiei la fiecare dis
ciplină conform programei. Periodic, 
la multe școli medii, în comisiile 
metodice ale profesorilor de diferite 
specialități s-a analizat situația pre
dării materiei în raport cu planifica
rea, s-au luat măsuri operative pen
tru prevenirea unor rămîneri în 
urmă. Recapitularea materiei a avut 
în vedere atît fixarea mai bună a 
cunoștințelor, cît și lămurirea capi
tolelor mai puțin însușite, ridicarea 
nivelului de pregătire generală a 
elevilor. Eficacitatea unor ase
menea acțiuni a fost verifica
tă în practică și în anii tre- 
cuți : au obținut rezultate mai bune 
elevii ai căror profesori au atribuit 
locul cuvenit recapitulării și fixării 
temeinice a noțiunilor cuprinse în 
lecții. O atenție deosebită trebuie a- 
cordată în școlile sătești recapitu
lării lecțiilor de agricultură predate 
pînă -acum, valorificării cunoștințe
lor dobîndite de elevi la aplicațiile 
din perioada practicii continue.

Lucrările scrise de control 
mestriale, programate în aceste
reprezintă un mijloc important atît 
pentru verificarea gradului în care 
elevii și-au însușit conținutul lec
țiilor predate, cît și pentru a-i 
deprinde să lucreze individual, să 
trateze o temă dată, să facă unele 
generalizări. Este de datoria fiecărui 
profesor, a comisiilor metodice să a- 
leagă și să formuleze cu grijă subiec
tele pentru lucrările scrise, în așa fel 
îneît să-i pună pe elevi în situația 
să arate dacă și-au însușit ceea ce 
a fost esențial în cunoștințele stu
diate. Această cerință trebuie veri
ficată îndeosebi la clasele a VIII-a și 
a Xl-a, deoarece elevii se află în 
preajma concursului de admitere în 
școala medie și respectiv a exame
nului de maturitate. Un control e- 
fectuat de secția învățămînt a Sfa
tului popular al Capitalei în anul 
școlar trecut a arătat că, în majori
tatea cazurilor, comisiile metodice 
și cadrele didactice au stabilit și 
formulat judicios subiectele lucră
rilor. Au existat însă și școli în 
care subiectele lucrărilor, corespun- 
zînd unor titluri de capitole și lec
ții, nu constituiau o bază pentru ve
rificarea temeinică a cunoștințelor.

Colaborînd strîns cu colectivul 
de profesori care predau în clasele 
respective, diriginții, ajutați de di
rectorii școlilor, sînt chemați să ve
gheze la planificarea cît mai rațio
nală a lucrărilor scrise, pentru a 
evita aglomerarea lor zilnică sau 
săptămînală. Organizațiile U.T.M. și 
de pionieri au datoria să evite an
trenarea elevilor în activități care 
i-ar sustrage de la studiu.

Primul trimestru reprezintă o 
parte importantă a anului școlar ; 
acum se asigură elevilor baza solidă 
de cunoștințe la care se vor adău
ga, de-a lungul anului de învăță
mînt, alte și alte noțiuni.

Locuitorii din cartierul Gării de 
Nord au la dispoziție începînd de 
ieri un nou magazin de produse tex
tile, amenajat la parterul blocu
lui D.

Unități comerciale moderne s-au 
deschis în ultimul timp și în alte 
cartiere ale Capitalei. Pe șoseaua 
Giurgiului a fost inaugurat comple
xul nr. 5, care cuprinde un maga- 
zin-expoziție de mobilă și decora- 
țiuni interioare, o age<nție C.E.C. 
și o florărie. Aproape de Piața Pis
cului și-a deschis porțile un com
plex comercial cu magazin alimen
tar, magazin pentru desfacerea pîi- 
nii, bufet cu terasă, unitate de le- 
gume-fructe și mercerie-galanterie. 
La începutul lunii noiembrie s-a dat 
în folosință magazinul alimentar cu 
autoservire din cartierul Sergent 
Nițu Vasile (pe strada Constantin 
Brîncoveanu, colț cu strada Secui
lor), și în apropiere o unitate de 
dulciuri-răcoritoare și una de mer
cerie-parfumerie. Două bufete — pe 
șos. Mihai Bravu — și un restaurant 
cu bucătărie de bloc și secție „Gos
podina“— în Piața Iancului — vor 
fi inaugurate peste cîteva zile. Pînă 
la sfîrșitul anului, rețeaua comer
cială va continua să se extindă. Se

vor da în folosință magazine noi pe 
Magistrala nord-sud și. în cartierul 
Balta Albă. De asemenea, construc
torii amenajează noi genuri de uni
tăți : bufet-baruri (în localurile fos
telor restaurante „Bulevard“, „Con
structorul“, „Cireșica“ — de pe bd. 
6 Martie și „Carpați“ din str. Aca
demiei nr. 21 — și două de cafea- 
tutun, pe bd. 6 Martie nr. 101 și bd. 
Magheru nr. 43, colț cu Piața Ro
mană. în fotografie : Noul complex 
comercial de pe Șoseaua Olteniței.

în apropiere de Govora se află în fo
raj cea mai adîncă sondă de cercetare 
geologică din regiunea Argeș, în execu
ția întreprinderii de stat pentru explo
rări miniere, a Comitetului geologic. 
Sonda a fost tubafă recent pînă la adîn- 
cimea de 4 705 m. Se continuă forajul 
spre 5 000 m. Sonda a traversat diverse 
formațiuni geologice. Brigada de sondori 
și personalul de conducere au rezolvat 
cu succes dificultățile mari ivite în cursul

forajului. De cî*eva ori a existat pericolul 
unor erupfii. Acestea au fost prevenite 
folosindu-se noroaie cu densități foarte 
mari, tratate cu reactivi corespunzători 
condițiilor de temperatură, presiune și 
fluide înfîlnite. Consolidarea găurii fo
rate s-a făcut într-un timp scurt cu aju
torul dispozitivelor moderne. Cercetarea 
geologică la această adincime mare — 
prin extragere de probe și investigare 
geologică — a avut loc în condiții bune.

tri- 
zile,

OAMENI Al MARILOR ȘANTIERE
SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

El SE AFIRMĂ CONSTRUIND
Reciteam zilele trecute instruc

tivele cronici călinesciene. în- 
tr-unul din dialoguri întîlnim cîte
va spirituale considerații asu
pra unor autori prea darnici în 
autografe și fotografii iscălite. „In- 
chipuie-ți — spune scriitorul — ce 
impresie ți-ar face un individ, care 
suit pe acoperișul unui admirabil 
palat, ar striga trecătorilor, zvîrlind 
fotografii și autografe, în toate păr
țile : Priviți-mă, eu sînt arhitectul a- 
cestui monument 1"...

în lunca Mureșului, la doi pași de 
Tîrgu Mureș, se ridică un asemenea 
aspectuos monument, de astă dată 
industrial — Combinatul chimic. 
Stînd de vorbă cu blondul șef de 
brigadă Petre Nistor, gîndul meu su- 
rîdea fără voie închipuindu-1 pe bri
gadier urcat la încrengătură de cor
nișe, sus, și comportîndu-se ca ridi
colul individ ironizat de Călinescu.

Dar, bineînțeles că așa ceva ar fi 
peste fire 1 Șeful brigăzii de dul
gheri m-ar privi probabil contrariat 
dacă i-aș fi mărturisit asemenea 
gînduri 1

Mîndria de a construi, da 1 Ea 
transpare în fiecare cuvînt, fermă, 
sobră : „Tot ce vedeți a fost ridicat 
de brigada noastră. Sîntem 60 de 
oameni. Aici va fi secția de spălare 
a gazelor din viitorul combinat".

— Mi se pare mie sau într-adevăr 
pămîntul de săpătură are o culoare 
aparte ?

— Aici oareeîndva, pe timpuri, a 
fost albia Mureșului. Să vedeți bă
taie de cap : șase metri treizeci 
s-au săpat la fundații ! Intr-o singu
ră fundație s-au consumat mai bine 
de 600 metri cubi beton de egaliza
re. Altfel nu ține 1

Stăm de vorbă în vecinătatea u- 
nei liziere uriașe, ca un codru din 
beton armat, pe care s-ar putea sus
penda, cred, aerienele grădini ale 
Semiramidei. Sînt stîlpi uriași, ade
vărate coloane care vor susține a- 
coperișuri și poduri rulante în vii
toare hale.

— Cum ați dulgherit stîlpii ăștia 
cît toate zilele ?

— Sînt executați prin glisare. Fa
ceți o socoteală simplă : un . stîlp 
cîntărește treizeci și cinci de tone 
și are înălțimea unei clădiri cu cinci- 
șase nivele 1 Ne-ar fi trebuit maca
rale anume, mai necesare în alte 
locuri. Sute de mii de lei cheltuiți în

Cîțiva dulgheri din brigada lui Petre Nistor
plus. In opt zile brigada noastră a 
glisat un șir de 12 stîlpi. Prin vechea 
metodă ne-ar fi trebuit multe zile, 
poate chiar o lună întreagă !

Oamenii din brigada de dulgheri 
a lui Nistor Petre se străduiesc să 
lucreze cît mai economic, la între
cere cu alți constructori de pe șan
tier.

— Azi dimineață am stat de vor
bă cu maiștrii Csomo și Maga, cum 
să facem eșafodajul la cornișa din 
axul E. Uite, acolo, de la un capăt 
la celălalt, vedeți ? Să vă desenez 
mai bine schema ? (Șeful de briga
dă are o bună „viziune a hîrtiei*. La 
fiecare două-trei fraze îmi propune 
să-mi explice prin desen unul sau 
altul din detaliile tehnice). Am avea 
nevoie de o schelă din lemn, de jos 
pînă sus : circa 50 de metri cubi de 
lemn 1 Ei, uite că vom folosi numai 
5 metri cubi 1

— De zece ori mai puțin 1
— O să facem, în linii mari așa :

în niște inele de fler beton, gros 
16 milimetri, fixăm o bîrnă de 
cm. Pe ea se așează traverse 
seînduri inferioare, pe care vor cir
cula dulgherii, betoniștii, fierarii.

De noi se apropie un grup de bri
gadieri. La îndemnul lor, Nistor îmi 
mai dă un exemplu : „grinzile sen
sibile".

— Interesant nume 1
— La tencuiala inferioară ne aș

teaptă o suprafață de șapte sute de 
metri pătrați 1 Pentru aceasta ne-ar 
trebui o schelă în care ar intra 
30 metri cubi de material lem
nos. Noi preferăm însă „grin
zile sensibile" din metal. Ele 
pot fi lungite sau scurtate și oferă o 
mai mare siguranță. Rezultat econo
mic : în loc de 30 metri cubi, doar 
șase metri cubi de lemn 1
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Ce se ascunde 
sah vopsea

Gospodăria noastră colectivă 
are 6 autocamioane și mai multe 
motoare, care ne sînt de mare a- 
jutor la efectuarea transporturi
lor, irigarea culturilor și la alte 
lucrări. In folosirea lor întîmpi- 
riăm insă greutăți din cauză că 
I.R.A. 8-Craiova execută repara
ții de calitate slabă. Voi da cîte
va exemple.

In primăvara anului 1963, 
I.R.A.- Craiova a efectuat o repa
rație capitală la motorul unui 
autocamion S.R.-101. Tovarășii 
de aici au pus o roată volantă 
veche, cu vreo patru dinți lipsă, 
îneît era imposibilă realizarea u- 
nei porniri automate. Cu toate că 
am sesizat acest lucru conducerii 
întreprinderii, roata n-a fost în
locuită. In 1964 am trimis pentru 
reparații capitale un alt autoca
mion. Cind șoferul Ion Clenciu și 
mecanicul Marin Burnea au mers 
să-l preia, au constatat același 
lucru de mîntuială. Se montaseră 
niște piese vechi, șuruburile nu 
fuseseră strînse cum trebuie, in
stalațiile nu erau puse la punct, 
înainte de a fi trimis la reparat, 
acest autocamion avea o caroserie 
foarte bună. L-am primit cu una 
făcută din seînduri vechi, neșle
fuite, dar bine... vopsite. Din pri
cina lucrului de mîntuială, mo
torul trage acum mai prost decît 
înainte de reparație. Și cu alte 3 
mașini reparate mai tîrziu am 
pățit la fel. După reparațiile ca
pitale trebuie ori să trimitem 
autocamioanele înapoi, la I.R.A., 
pentru remedieri, ori să ne căz
nim să le efectuăm noi. Și alte 
gospodării au asemenea necazuri.

După cîte știm, I.R.A. Craiova 
este o întreprindere mare, înzes
trată cu tot ce trebuie pentru 
executarea unor reparații de ca
litate. Ar fi bine ca organele lo
cale și forurile tutelare să ia mă
surile 
capăt 
I.R.A.

Se împlinesc 100 
de ani de cînd, în 
baza unui decret 
semnat de dom
nitorul Alexandru 
Ioan Cuza, la 24 
noiembrie 1864, a luat 
denumirea de Casa de 
Consemnațiuni, prima casă de 
nomii 
noastră. Semnînd acest decret, Cuza 
a pus bazele primei noastre institu
ții publice de credit.

înființarea Casei de Depuneri și 
Consemnațiuni a marcat în viața 
economică a țării un eveniment im
portant, care răspundea năzuințelor 
spre progres ale oamenilor politici 
înaintați ai vremii. Este de ajuns să 
amintim că ideea înființării unei 
case de economii a constituit o preo
cupare a democraților revoluționari 
N. Bălcescu, Ion Ionescu de Ia Brad 
și a altora.

De activitatea Casei de Depuneri 
și Consemnațiuni este Lgat numele 
unor economiști de vază din se
colul trecut. Astfel, Ion Ghica a fost 
primul președinte al „comisiei de 
privighere“ al Casei de Depuneri 
și Consemnațiuni ; Costache Bălces
cu, frate al lui N. Bălcescu și autor 
al primului proiect pentru crearea 
unei case de economii în țara noas
tră, a fost, de asemenea, președirtte 
al comisiei de privighere, după Ghi
ca ; director al instituției a fost 
multă vreme E. Winterhalder, unul 
dintre participanții la revoluția din 
1848.

In condițiile cînd în țara noastră 
capitalismul era abia la începutul 
dezvoltării sale, cînd statul național 
abia fusese constituit, cînd nu e- 
xista nici monedă națională, nici in
stitut de emisiune, iar în țară cir
culau zeci de monede străine de cea 
mai variată proveniență, Casa de 
Depuneri și Consemnațiuni era che
mată să mobilizeze și să pună la 
dispoziția tînărului stat național 
mijloace bănești însemnate, prin a- 
tragerea depunerilor voluntare ale 
populației și prin centralizarea altor 
resurse financiare.

Stăruind pentru „a se putea dota 
țara cît mai în grabă cu o aseme
nea folositoaré instituție“, Cuza a- 
tribuia Casei de Depuneri și Con
semnațiuni un rol deosebit de im
portant nu numai în asanarea fi
nanțelor publice și sprijinirea dez
voltării industriei și comerțului, dar 
și în procurarea unei părți din mij
loacele bănești necesare pentru apli
carea reformelor burghezo-demo- 
cratice pe care Ie înfăptuise.

Casa de Depuneri și Consemnați
uni a adus o contribuție însemnată 
la finanțarea războiului pentru in
dependență din 1877—1878, fiind în
sărcinată — în lipsa unei bănci de 
emisiune — cu tipărirea și punerea 
în circulație a primilor bani romî- 
nești de hîrtie — biletele ipotecare 
— destinați să asigure o parte din 
mijloacele bănești necesare susține
rii acestui război drept.

Rolul progresist al Casei de De
puneri și Consemnațiuni s-a epuizat 
însă pe măsura ascuțirii contradicții
lor interne ale modului de produc
ție capitalist. Pînă la eliberarea țării 
de sub jugul fascist, casa de econo
mii a rămas o instituție greoaie, care 
își desfășura activitatea aproape nu
mai la orașe, și cu deosebire în rîn- 
durile burgheziei mici și mijlocii. Ea 
nu a izbutit să cîștige încrederea ma
selor, să-și asigure o bază mai lar
gă în rîndurile populației muncitoa
re. Nici nu putea fi altfel. în con
dițiile în care moneda nu prezenta 
stabilitate, statul însuși nu se putea 
bucura de încrederea maselor largi 
ale populației, iar contradicția fun
damentală a capitalismului condam
na masele muncitoare la sărăcie și 
mizerie.

Potrivit unei situații încheiate la 
începutul anului 1938, la fiecare 
1 000 de locuitori ai țării, doar 17

Aurel VHOLI 
ministrul finanțelor

depunători la 
de economii 

statului. Mun- 
dețineau

ce se impun pentru a pune 
lucruhti de mîntuială la 

Craiova.

ființă, sub 
Depuneri și 

eco- 
organizată de stat în țara

erau 
casa 
a 
citorii
doar 2,2 la sută din 
numărul total al li- 

economii și 1,1 la sutăbretelor de
din soldul general al depunerilor. 
Deși peste 80 la sută din populația 
țării trăia la sate, numărul depună
torilor din mediul sătesc nu repre
zenta decît 15 la sută din numă
rul total al. depunătorilor, iar depu
nerile lor constituiau abia 6 la sută 
din soldul general al depunerilor. 
Țăranii nu dețineau decît 2,6 la sută 
din numărul total al libretelor de 
economii și 2,4 la sută din soldul 
general al depunerilor. Iar dintre 
depunătorii țărani, cei mai mulți e- 
rau chiaburi.

Mărețele realizări obținute de po
porul nostru, sub conducerea parti
dului, în dezvoltarea continuă și în 
ritm rapid a economiei naționale, 
creșterea venitului național și, pe 
această bază, a veniturilor bănești 
ale oamenilor muncii, încheierea an 
de an a bugetului de stat cu exce
dente și întărirea monedei naționa
le, precum și măsurile luate de par
tid și guvern în vederea ridicării 
sistematice a nivelului de trai al po
porului au asigurat condițiile pentru 
dezvoltarea acțiunii de economisire.

Astfel. încă de la sfîrșitul anului
1963 s-a ajuns la situația ca la fie
care 1 000 de locuitori să existe 284 
librete de economii, față de 111 în 
1959, și 17 în 1938 ; soldul gene
ral al depunerilor a fost în 1963 de 
peste 4 ori mai mare decît în 1959, 
iar la sfîrșitul anului 1964, potrivit 
datelor preliminare, va fi de peste 
5,4 ori mai mare față de anul 1959.

Dezvoltarea continuă a acțiunii de 
economisire la Casa de Economii și 
Consemnațiuni se reflectă și în creș
terea continuă a stabilității depune
rilor. Durata de păstrare Ia C.E.C. 
a fiecărui leu s-a ridicat, în medie, 
de la 100 zile în 1955 la 252 de zile 
în 1963.

Structura socială a societății 
noastre socialiste, creșterea venitu
lui muncitorilor, țărănimii colecti
viste și altor categorii de oameni 
ai muncii se oglindește tot mai 
pregnant și în structura socială a 
depunătorilor la C.E.C., în reparti
zarea soldului depunerilor pe grupe 
de depunători. La începutul anului
1964 muncitorii, țăranii și funcționa
rii dețineau 80,6 la sută din numă
rul total al libretelor de economii 
și 84,6 la sută din soldul general al 
depunerilor, restul fiind deținut de 
liber profesioniști, elevi, librete la 
purtător.

Dacă în trecut economiile bănești 
ale populației, depuse spre păstrare 
la casa de economii, erau folosite de 
statul burghez și de monopolurile 
de stat și privat-capitaliste ca. o 
sursă de credite ieftine, contribuind 
astfel, direct sau indirect, la crește
rea profiturilor capitaliștilor, astăzi 
mijloacele bănești mobilizate de 
C.E.C. sînt folosite în interesul dez
voltării economiei naționale și al ac
țiunilor social-culturale, deci în in
teresul întregii populații a țării.

Dezvoltarea spiritului de economie 
și de bună gospodărire a banului 
propriu se îmbină în mod organic 
cu lupta pentru economisirea mun
cii sociale. Oamenii muncii care 
luptă pentru a economisi fiecare 
gram de materie primă, pentru a 
gospodări cu chibzuință avutul obș
tesc, nu pot fi risipitori cu proprii 
lor bani. Ei știu că sumele depuse 
spre păstrare la Casa de Economii 
și Consemnațiuni se află în sigu
ranță, fiind garantate de stat, că 
pentru acestea ei primesc dobînzi 
sau cîștiguri în bani sau obiecte.

Preluînd de la burghezie vechea 
casă de economii, puterea populară

(Continuare în pag. II-a)

Plecarea vicecancelarului Austriei

NU VA POPOSI ÎNCÂ
Toți bucurește.nii care s-au uitat 

ieri dimineață pe fereastră, înainte de 
a ieși din casă, au fost martorii celui 
mai autentic decor de iarnă : o nin
soare abundentă se cernea peste o- 
rașul care îmbrăcase mantie albă. A 
sosit cu adevărat iarna ? Pentru a 
răspunde la această întrebare, un re
porter al ziarului nostru s-a adresat 
tovarășului N. Topor, director adjunct 
al direefiei hidrometeorologice 
Comitetul de stat al apelor, care a 
lafat următoarele:

In cursul nopții de 22 spre 23
iembrie s-a semnalat prima ninsoare 
bucureșfeană. Ea a continuat și în 
dimineața zilei de 23. In nordul țârii, 
și anume în Transilvania, Moldova și 
Banat, un început timpuriu de iarnă 
s-a manifestat încă din ziua de 17 
noiembrie, cind solul s-a acoperii 
parjial cu zăpadă. La Cîmpulung-Mol- 
dovenesc, de pildă, s-a format un

din
re-

no-

Luni dimineața a părăsit Capitala 
vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, care la invitația prim- 
vicepreședintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Gheorghe 
Apostol, a vizitat Expoziția realiză
rilor economiei naționale a R. P. 
Romîne.

Oaspetele a fost condus Ia aero
port de Gheorghe Apostol, Ion Ma
rinescu, ministrul industriei meta-

lurgice, Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Cîmpeanu, secretar general în 
Ministerul Comerțului Exterior, Mir
cea Ocheană, ambasadorul R. P. 
Romîne la Viena, de funcționari su
periori ai M.A.E.

Au fost de față dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
(Continuare în pag. IlI-a)

Iile CONSTANTIN

?;

Ing. Ion PERȘ1NARU
G.A.C. Goicea Mare 
regiunea Oltenia

strat de 15—16 cm. In zona alpină 
a Carpaților, grosimea stratului de ză
padă depășește pe alocuri 40 de cm. 
Vremea a fost determinată de curenți 
polari care au transportat deasupra 
țării noastre mase de aer arctic ce 
s-au deplasat mai departe deasu
pra Greciei, Turciei și bazinului orien
tal al Mării Mediterane. După a- 
cesf val de aer rece — datorită 
căruia s-au înregistrat și se vor mai 
înregistra încă temperaturi minime 
scăzute, în special în Moldova — se 
așteaptă în zilele următoare o circu
lație de curenți oceanici ce vor duce 
la o încălzire treptată, la un timp cu 
cer mai mult noros și precipitații sub 
formă de ploaie. Uneori dimineața 
va fi ceață. Deci, iarna nu va poposi 
încă pe meleagurile noastre. Ea își 
amînă sosirea, cedînd deocamdată lo
cul toamnei.

In cursul zilei de ieri, taxa de 
scont a Băncii Angliei a fost ridi
cată de la 5 la 7 Ia sută. După cum 
subliniază agenjia Reuter, sporirea 
taxei de scont a fost întreprinsă de 
guvern într-o încercare de a „în
tări poziția internațională a lirei 
sterline". (Corespondența în pag. a 
IV-a).

CONGO

Tratativele
de la Gatundu

Luni a avut loc în localitatea 
Gatundu (Kenya) prima întîlnire 
dintre ambasadorul S.U.A. la Nai

robi, Willain Attwood, și reprezen
tantul răsculaților congolezi, Thomas 
Kanza, în cadrul căreia a fost luată 
în discuție problema locuitorilor eu
ropeni și americani din regiunile 
controlate de răsculați. La întîlnire, 
calificată drept preliminară, a parti
cipat și primul ministru al Kenyei, 
Jomo Kenyatta, în calitatea sa de 
președinte al comisiei Organizației 
Unității Africane pentru Congo. Ju
decind după relatările coresponden
ților de presă, punctele de vedere ale 
participanților la întîlnire au fost 
foarte divergente.

într-o nouă declarație, transmisă 
de postul de radio Stanleyville luni 
dimineață, Christophe Gbenye, șeful 
guvernului cu sediul în acest oraș, 
a făcut cunoscut că un avion ame
rican a bombardat duminică la prînz 
localitatea Ponthierville ocupată de 
răsculați.

Mediatorul O. N. U. 
în Cipru s-a întors 
la Nicosia

Mediatorul O.N.U. în Cipru, Galo 
Piaza, s-a întors la 23 noiembrie la 
Nicosia, după vizitele făcute la A- 
tena și Ankara, unde a avut con
vorbiri cu oficialități din cele două 
capitale în problemele referitoare la 
rezolvarea crizei cipriote. Intr-o de
clarație făcută ziariștilor la aero
port, Galo Piaza a arătat că, deși în
trevederile nu au dus la realizarea 
unor progrese în direcția soluțio
nării crizei cipriote, el va continua 
convorbirile cu părțile interesate.

(In pagina a. IV-a, cîteva luări de 
poziție în legătură cu viitorul insu
lei Cipru).
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VIATA DE PARTID
> 

EDUCAREA
TINERILOR COMUNIȘTI

Cum se desfășoară munca de edu
care partinică a candidaților și noi
lor membri de partid ? Ce se între
prinde pentru a-i ajuta să-și dezvol
te trăsăturile politico-morale proprii 
comuniștilor? Aceste probleme sînt 
larg dezbătute în adunările și con
ferințele de alegeri ale organizați
ilor de partid din raionul „1 Mai“. 
Preocupare firească dat fiind creș
terea continuă a organizațiilor de 
partid, a ponderii tinerilor comu
niști în rîndurile acestora. Discuțiile 
au scos în evidență atît rezultatele 
obținute, cit și direcțiile spre care 
urmează să ne concentrăm efortu
rile în viitor.

O acțiune perseverentă 
și muitilateratâ

La noi s-a încetățenit practica de 
a include în planurile de activitate 
pe termen îndelungat și sarcinile în 
domeniul educării candidaților de 
partid. Colective alcătuite din mem
bri ai comitetului raional și alți 
activiști de partid au ajutat la fața 
locului birourile organizațiilor de 
bază în stabilirea obiectivelor esen
țiale și folosirea formelor celor mai 
eficiente, ținînd seama de condițiile 
specifice ale fiecărei organizații. 
Periodic este controlată activitatea 
desfășurată.

în luna mai a acestui an, pe baza 
controlului efectuat cu ajutorul unor 
colective în 30 de organizații de par
tid, biroul comitetului raional a a- 
nalizat rezultatele obținute în edu
carea tinerilor comuniști, stabilind 
măsuri pentru ridicarea ei la un ni
vel calitativ superior. în acest scop 
au fost organizate consfătuiri pe 
grupuri de organizații, în cadru] că
rora secretarii organizațiilor de par
tid au prezentat informări urmate 
de discuții asupra măsurilor între
prinse. Din dezbaterile consfătuirii 
convocate în primul semestru, la 
care au participat secretarii organi
zațiilor de partid din întreprinde
rile industriei ușoare, s-a desprins 
concluzia că cele mai bûne rezultate 
se obțin acolo unde birourile orga
nizațiilor de bază desfășoară o mun
că individuală multilaterală și per
severentă cu tinerii comuniști, aju- 
tîndu-i să-și însușească bazele în
vățăturii marxist-leniniste, să cu
noască temeinic politica partidului, 
să-și dezvolte pregătirea profesio
nală și culturală.

învățămîntul de partid constituie 
rinul din principalele mijloace de 
educare comunistă Rezultate bune 
au fost obținute de organizațiile de 
partid de la întreprinderile ..Elec
tronica“ .Quadrat“ . „Stela“ Insti
tutul de studii și proiectări hidro
energetice (I.S.P.H.), unde tinerii co
muniști au fost îndrumați să se în
scrie în cercurile cele mai potrivite 
pregătirii lor și unde calitatea învăță- 
mîntului. eficacitatea sa constituie-o 
preocupare permanentă a comitete
lor de partid fel a birourilor orga
nizațiilor de bază. O atenție deose
bită s-a acordat selecționării propa
gandiștilor pentru cercurile de stu
diere a Statutului P.M.R., îr» care a 
fost cuprinsă cea mai mare parte- a 
candidaților și noilor membri de 
partid ; aceștia au fost ajutați să 
înțeleagă drepturile și îndatoririle 
ce le revin, principiile organizatori
ce și normele leniniste ale vieții de 
partid, să le aplice la condițiile or
ganizației din care fac parte.

Vom acorda o mai mare atenție 
unor asemenea forme de propagan
dă care și-au dovedit pe deplin efi
cacitatea cum sînt cele bazate pe ex

puneri. A crescut in ultimul timp 
numărul informărilor făcute, pe or
ganizații de bază sau grupuri de or
ganizații, de secretarii, membrii co
mitetului raional și alți activiști de 
partid asupra problemelor actuale 
ale politicii partidului. Un larg ecou 
au avut în întreprinderile „Pionie
rul", „Getica“, Fabrica de piese ra
dio și semiconductori-Băneasa, ciclu
rile de conferințe pe teme referitoa
re la : „înaltul titlu de membru de 
partid“, „Centralismul democratic“, 
„Morala comunistă“, „Disciplina de 
partid“, „Creșterea continuă a rolu
lui partidului ca forță conducătoare 
în stat“ etc. Unele din aceste ex
puneri au fost însoțite de prezenta
rea de filme consacrate unor mo- • 
mente importante ale luptei partidu
lui sau de programe ale brigăzilor 
artistice de agitație.

Spre a-i ajuta să aprofundeze pro
blemele studiate, să cunoască temei
nic linia și hotărîrile partidului, a- 
precierile sale asupra- vieții interne 
și internaționale, secretarii comitetu
lui raional, instructorii teritoriali se 
întilnesc cu tinerii comuniști și dis
cută cu ei despre documentele de 
partid și concluziile ce se desprind 
din ele pentru activitatea lor.

Forme variate, atractive
Rezultatele muncii de educare co

munistă depind în mare măsură de 
varietatea formelor folosite, de ca
racterul lor interesant, atractiv. în 
multe organizații de partid s-a sta
tornicit obiceiul de a se prezenta o- 
pere de literatură politică și bele
tristica, de a se organiza vizionarea 
în colectiv a unor filme și piese de 
teatru, excursii la Muzeul Doftana. 
Muzeul de istorie a partidului, la 
marile obiective industriale ridicate 
în anii noștri. Cu mult interes au 
fost urmărite ' concursül „Cine știe, 
răspunde“ pe .tema . „Lupta P.CiRL 
între anii 1929—1933“. organizat la 
I.R.A.-l. serile de poezii pe tema 
„Trecutul de luptă al partidului 
oglindit în poezia contemporana“, 
inițiate de organizațiile de partid de 
la atelierele centrale I.T.B., între
prinderile „Electronica“, „Sintofarm“. 
„Suveica“. Biroul organizației de 
bază de la I.S.P.H., a organizat vi
zionarea in colectiv a filmului 
„Lupeni 29“. vizitarea Unor muzee ; 
cunoscut,i critici literari au confe
rențiat aci despre „Chipul eroului 
pozitiv în literatură contemporană" 
și „Lupta între vechi și nou în lite
ratura noastră“

Se folosește cu rezultate bune pro- ‘ 
cedeul ca, încă de la adunarea care 
a votat primirea lui în partid, fiecare 
tinăr comunist să fie dat în grija u- 
nui membru de partid cu experien
ță bogată, care să-l ajute în perfec
ționarea pregătirii sale politico-ideo- 
logice și îndeplinirea sarcinilor de 
partid. în adunarea generală a orga
nizației de bază de la „Quadrat", Du
mitru Radulescu, membru de partid 
vechi, cu multă experiență în mun-, 
că, a primit, sarcina să-l ia. „sub a- 
ripă“ pe candidatul de partid Gheor
ghe Vasile. Cu sprijinul lui, acesta 
a izbutit nu numai să se situeze, in 
scurt timp printre evidențiații. în în
trecere și să ajute la rîndul- lui pe 
tovarășii săi' de muncă, .dar și să a- 
nihileze .unele manifestări negative 
astfel incit, acționînd atît în uzină- 
cît și în afara ei ca un om-înaintat, 
i s-a redus stagiul de candidat. De 
cea mai mare însemnătate este ca 
secretarii și membrii birourilor orga
nizațiilor de bază să se ocupe perso
nal de educarea partinică a candida

ților de partid, ajutîndu-i să obțină 
rezultate tot mai bune în producție 
și în munca obștească. Aceasta este 
dovedit în mod convingător de acti
vitatea tovarășilor Manole Marin, 
Gh. Mihăilă. Ecaterina Dragomir. 
Mihai Botezatu, Drăghici Bardeș, se
cretari ai organizațiilor de bază de 
la Fabrica de țevi sudate, I.S.P.H., 
I. S. „Colentina“, Moara „Dîmbo
vița“, fabrica „Quadrat“.

Sarcina de partid
Experiența arată că principalul 

mijloc de călire partinică a tinerilor 
comuniști, de deprindere a lor cu 
munca obștească, cu disciplina de 
partid, constă în a le încredința sar
cini de partid, a-i ajuta să le aducă 
la îndeplinire. Grijă pentru reparti
zarea unor asemenea sarcini, perma
nente sau temporare, potrivit pregă
tirii și aptitudinilor candidaților, 
manifestă birourile organizațiilor de 
bază de la fabrica „Stela", întreprin
derea „13 Decembrie“. I.S.P.H. Aici 
toți candidații și noii membri de 
partid primesc sarcini fie în dome
niul propagandei tehnice și al răs
pândirii experienței înaintate, fie ca 
propagandiști, membri ai colectivelor 
de agitație vizuală, ai redacțiilor ga1- 
zetelor de perete, posturilor de ra- 
dioficare, sau în sprijinirea acțiuni
lor inițiate de sindicate și organiza
țiile U.T.M. în adunările generale 
ale organizațiilor de bază, în ședin
țele -de birou, candidații și membrii 
de partid prezintă informări asupra 
felului cum își îndeplinesc sarcinile, 
profesionale și cele obștești. La Fa
brica-de țevi sudate, I.P.R.S. Bănea-- 
șa, I.R.A. nr. 1 „Dîmbovița^.Joiroțiri-r. 
le-organizațiilor de bază, au ; atras, 
candidați de partid în colective care 
au efectuat studii privind valorifica
rea unor rezerve ale producției.

în scopul generalizării celor mai 
bune metode privind educarea tine
rilor ' comuniști, comitetul raional a 
inițiat prezentarea în cadrul ședințe
lor de instructaj a unor referate 
ale secretarilor organizațiilor de 
bază cu o experiență pozitivă în â- 
cest domeniu.

Cu toate progresele realizate, mai 
sînt organizații de bază unde nu este 
încă înțeles în suficientă măsură 
rolul sarcinii de partid ca unul din 
principalele mijloace de călire parti
nică a candidaților. Manifestări de 
formalism Întîlnim. în această pri
vință . la . întreprinderea „Pîsla", 
I.T.B.-Floreasca, Moara „Grîul", 
unde există liste cu sarcinile ... în
credințată' comuniștilor, dat nu „fee 
controlează cum sînt îndeplinite. 
La Laboratorul geologic și în unele 
organizații de bază de la uzinele 
„Electronica“ sînt cazuri cînd 
candidaților li se repartizează drept 
sarcini obștești — fie simple obli
gații profesionale, fie îndatoriri ge
nerale privind „ridicarea nivelului 
ideologic“, „îmbogățirea cunoștințe
lor, profesionale“ Aceste neajun
suri impuri comitetului raional să 
îmbunătățească îndrumarea activi
tății desfășurate în acest domeniu 
de organizațiile de bază.

Sprijinindu-se pe experiența pozi
tivă dobîndită de multe organizații 
de partid, desfășurînd o acțiune per
severentă . pentru generalizarea ei, 
■comitetul raional va ridica la un 
nivel măi înalt munca de educare 
partinică a tinerilor comuniști.

Lina CIOBANU
prim secretar al Comitetului 
raional P.M.R. „1 Mai“ 
bucurești

£ £ C
(Urmare din pag. I-a)

a supus-o unei reorganizări radica
le de conținut și a transformat-o 
într-o instituție pusă în slujba po
porului, într-un instrument al con
strucției socialiste. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni a primit sar
cina de a dezvolta în rîndurile popu
lației spiritul de economie și de bu
nă gospodărire a banilor, de a păs
tra economiile bănești ale populației 
și a efectua decontările în legătură 
cu acestea.

Dacă în 1938, instituția avea o 
singură unitate proprie — cea din 
București — iar pentru operațiile 
din întreaga țară folosea doar cele 
1600 de oficii poștale existente, as
tăzi rețeaua Casei de Economii și 
Consemnațiuni cuprinde peste 8 600 
de unități cu gestiune (din care 1356 
unități proprii, 3240 unități C.E.C.— 
P.T.T.R. și aproape 4 031 de alte u- 
nități mandatare), la care se adaugă 
mii de ghișee C.E.C. în întreprin
deri, instituții, G.A.S., S.M.T., G.A.C. 
Astăzi nu există comună, nu există 
întreprindere cu un număr mai mare 
de salariăți în care să nu funcționeze 
cel puțin un ghișeu C.E.C.

Spre a se veni în întîmpinarea 
cerințelor depunătorilor au fost pu
se la dispoziția acestora diferite in
strumente și forme de economisire. 
Timp de aproape 90 de ani, pînă în 
1953, singurul instrument de econo
misire cunoscut în țara noastră a 
fost libretul de economii cu dobîn- 
dă. Astăzi, la acest instrument tra
dițional de economisire se adaugă 
libretul de economii cu cîștiguri, li
bretul de economii cu dobîndă și 
cîștiguri, libretul de economii cu do
bîndă și cîștiguri în autoturisme, o- 
bligațiunile C.E.C. cu cîștiguri și 
conturile curente personale. Pentru 
cultivarea în rîndurile tineretului a 
spiritului de economie se folosesc 
timbrele și foile de economii.

Pășind în cel de-al 101-lea an de

Sediul central al C.E.C.-ulul Foto : R. Costîn

activitate, Casa de Economii și Con
semnațiuni are condiții de dezvol
tare a activității sale cum nu a avut 
nicicînd în trecut. La baza acestor 
condiții stau dezvoltarea economiei 
naționale, întărirea continuă a mo
nedei naționale, măsurile consec
vente ale statului pentru ridicarea 
bunăstării materiale și culturale a 
poporului — obiectiv fundamenta) 
al întregii politici a. partidului nos- , 
tru. Grăitor în privința posibilități
lor ce se deschid dezvoltării acțiiinii 
de economisire în țară noastră este 
faptul că numai ca urmare a aplică
rii măsurilor prevăzute prin Hotărî- 
rea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de

0 CONTRIBUȚIE LA TEORIA DREPTULUI 
IETATE SOCIALISTĂ

Recent, literatura noastră juridică 
„s-a îmbogățit cu lucrarea „Dreptul 
de proprietate socialistă și alte drep
turi reale principale do tip nou în 
dreptul Republicii Populare Romi
ne" — de ’prof. dr. Traian lonașcu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, și Salvator Brădeanu, 
șef de sector în Institutul de cerce
tări juridice al Academiei R. P. Ro
mîne, apărută în Editura științifică. 
Constituind o vastă monografie, lu
crarea tratează multilateral proble
mele juridice legate de una. din cele 
mai importante laturi ale procesului 
de desăvîrșire a construcției socia
liste — apărarea, dezvoltarea și con
solidarea proprietății socialiste, în 
cele două forme ale sale. Ea consti
tuie — din multiple puncte de ve
dere — o contribuție la teoria drep
tului de proprietate socialistă. Un 
merit deosebit al lucrării este acela 
de a generaliza experiența partidu
lui și statului nostru în făurirea și 
dezvoltarea proprietății socialiste.' 
Totodată, lucrarea combate argu
mentat teoriile burgheze contempo
rane despre „socializarea proprietă
ții" în cadrul orînduirii burgheze, 
despre „capitalismul popular" etc.

în prima parte a lucrării se face 
o analiză aprofundată a noțiunii 
de patrimoniu, a funcțiilor și carac
terelor sale în dreptul nostru, evi- 
dențiindu-se importanța pe care 
concepția socialistă asupra patri
moniului o are pentru întărirea dis
ciplinei'de plan și financiare.

Pornind de Ia faptul că producția 
constituie procesul fundamental și 
inițial care determină conținutul și 
înfățișarea celorlalte procese eco
nomice — circulația, repartiția și 
consumația — autorii ajung la con
cluzia justă potrivit căreia tipul drep
tului de proprietate determină con
ținutul și fizionomia celorlalte drep
turi reale. Pe această bază, autorii 
alcătuiesc un tablou complet al 
drepturilor reale de tip nou cores
punzătoare celor două forme ale 
proprietății socialiste.

O atenție deosebită a fost dată 
definirii proprietății și dreptului de 
proprietate, corelației dintre proprie
tate și. dreptul de proprietate și con
ținutul social-economic și juridic al 
acestuia din urmă.

Studiului proprietății socialiste, sub 
cele două forme: proprietatea so
cialistă de stat și cea cooperatist- 
colectivistă, i-a fost acordat un loc 
central în lucrare. După ce arată 
rolul conducător al proprietății so
cialiste de stat, autorii precizează 
că acest drept imprescriptibil este 
mai absolut și mai exclusiv de- 
cît orice alt drept de proprietate, 
dreptul de proprietate socialistă de 
stat fiind, în principiu, inalienabil 
și insesizabil.

Un mare interes prezintă analiza 
făcută de autori particularităților 
fiecărui mod special de dobîndire 
a proprietății socialiste de stal, na
turii juridice și conținutului dreptu
rilor reale de tip nou corespunză
toare acesteia. O contribuție însem
nată este adusă la definirea drep
tului de administrare operativă di
rectă. Autorii definesc acest drept 
ca fiind' un drept pe care organiza
țiile sbaialiste de • stat îl. au asupra 
•bunurilor ce li s-au repartizat în 
mod planificat din fondul unitar al 
proprietății socialiste de stat, drept 
real de tip nou care, deși opoza-

bil tuturor, nu poate fi opus statu
lui. Subliniind bă ar ii greșit să se 
caute o apropiere între acest drept 
și alte categorii juridice vechi, au
torii precizează că repartizarea pe 
care statul în calitatea sa de titu
lar al puterii de stat, o face din fon
dul unitar al proprietății sale în 
administrarea operativă directă a 
organizațiilor socialiste de stat, se 
realizează prin acte de drept admi
nistrativ, iar nu de drept civil, fără 
a se aduce o atingere a unității pro
prietății de stat.

O altă problemă care a reținut în 
mod deosebit atenția autorilor este 
aceea a regimului juridic al diferi
telor categorii de bunuri repartiza
te organizațiilor economice socialis
te de stat și a particularităților re
gimului juridic al terenurilor pro
prietate socialistă de stat. Exami
nand problema discutată în litera
tura juridică, de a se ști ce anume 
se transmite de la o organizație so
cialistă la alta în exercitarea drep
tului de dispoziție juridică, autorii 
ajung la concluzia că ceea ce se 
transmite este însuși dreptul de ad
ministrare operativă directă — și 
nu numai unele dintre atributele cu
prinse în acest drept real de tip 
nou.

Apărarea proprietății socialiste 
de stat prin mijloace de drept civil 
este, de asemenea, una dintre pro
blemele care atrage în mod deose
bit atenția cititorului. Subliniind că 
revendicarea este cel mai specific 
mijloc de apărare g dreptului de 
proprietate pe care statul socialist 
îl exercită prin organele sale, că 
dreptul statului se prezumă pînă 
la proba contrarie, iar dreptul de 
acțiune nu este supus prescripției 
extinctive și nici nu i se pot opune 
excepțiile de drept comun, autorii 
ajung la concluzia că acesta este 
un mijloc de apărare nu numai di
rect al dreptului de administrare o- 
perativă, ci și indirect al dreptului 
de proprietate socialistă de stat. 
Aceeași concluzie este trasă de 
autori și cu privire la caracterul 
inalienabil și imprescriptibil al drep
tului de folosință, drept real de tip 
nou, pe care statul, prin gospodări
ile agricole de stat, l-a dobîndit 
prin efectul decretului din martie 
1959 pentru lichidarea rămășițelor 
oricăror forme de exploatare a omu
lui de către om în agricultură.

Definind dreptul de proprietate

cooperaiist-colectivistă ca fiind 
dreptul subiectiv al organizației 
cooperatiste, ca persoană juridică, 
de a-și apropia mijloacele de pro
ducție și produsele, autorii arată 
că acest drept este de același tip 
cu dreptul de proprietate socialistă 
de stat, dar se deosebește de a- 
ceasta printr-un număr de particu
larități determinate de gradul dife
rit de socializare a mijloacelor de 
producție.

O deosebită importanță prezintă 
acea parte a lucrării în care sînt 
examinate drepturile reale de tip 
nou corespunzătoare proprietății 
cooperatist-colectiviste. Interesantă
este, de asemenea, analiza care se 
face clasificării obiectelor proprie
tății cooperatist-colectiviste și re
gimului juridic al terenurilor și diver
selor grupe de bunuri și fonduri bă
nești ce alcătuiesc patrimoniul gos
podăriei agricole colective, conți
nutului atributelor posesiunii, între
buințării și, într-o anumită măsură, 
aceluia al dispoziției juridice, cu
prinse în dreptul de folosință al 
gospodăriei colective a terenurilor 
proprietate socialistă de stat, ca și 
terenurilor proprietate particulară a 
căror folosință i-a fost transmisă.

Ultimul capitol este consacrat a- 
părării dreptului de proprietate 
cooperatist-colectivistă și altor drep
turi reale de tip nou prin revendica
re, ale cărei particularități sînt exa
minate în raport atît cu dispozițiile 
normative în vigoare, cît și cu legis
lația altor țări socialiste.

Autorii folosesc un vast material 
bibliografic pentru fundamentarea 
teoretică a ideilor expuse.

Lucrarea ar fi suscitat, desigur, 
și mai mult interes dacă, concomi
tent cu examinarea teoretică a pro
blemelor, autorii s-ar fi referit în 
mai mare măsură la practica ju
diciară a instanțelor judecătorești.

Actualitatea problemelor ce for
mează obiectul acestei vaste lucrări 
de sinteză, precum și nivelul știin
țific ridicat la care sînt tratate, con
cluziile la care ajung autorii în u- 
nele din problemele care pînă în 
prezent nu-și găsiseră o rezolvare 
deplină, conferă lucrării un loc im
portant în literatura noastră juri
dică.

în Editura politică a apărut cule
gerea de lecții „în ajutorul celor care 
studiază în învățămîntul politic 
U.T.M. — Să ne cunoaștem patria 
socialistă". Volumul cuprinde lecții 
ca ; Pagini din trecutul de luptă re
voluționară a poporului romîn ; 
P.C.R. — organizatorul și conducă
torul luptei împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc, pentru instaurarea 
regimului democrat-popular; Partidul 
Muncitoresc Romîn — forța condu
cătoare a poporului în construirea 
socialismului ; Industrializarea socia
listă a țării noastre ; Politica P.M.R. 
de dezvoltare continuă a agricultu-

I. COMĂNESCU 
președintele colegiului civil 
al Tribunalului Suprem 
al R. P. Romine

dezvoltare continuă a agricultu
rii socialiste, etc.

Lucrarea Salinizarea secundară a so
lului de Al. Măianu a apărat în E- 
ditura Academiei R. P. Romîne. Ea 
reprezintă o sinteză a cercetărilor e- 
fectuate în ultimii ani în țara noas

tră și în străinătate.

„Materialismul dialectic

Răspuns 
la o sesizare

Doctorul Nicu lonescu din ora
șul Bîrlad s-a adresat ziarului 
nostru sèmnalînd faptul că me
dicii specialiști în igiena muncii 
nu au la îndemînă literatură de 
specialitate corespunzătoare ce
rințelor actuale, iar Editura me
dicală nu a publicat în ultima 
vreme asemenea lucrări.

In răspunsul pe care l-am pri
mit de la Inspecția de stat pentru 
igiena și protecția muncii, din 
Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale, se arată că în pla
nurile pe următorii doi ani ai 
Editurii medicale sint cuprinse 
cîteva lucrări din domeniul igie
nei muncii și al bolilor profesio
nale. Astfel, în anul 1965, este 
prevăzută apariția lucrărilor : 
„Bolile profesionale", de conf. 
univ. L. Pilaf, și colaboratorii, 
precum și „Ghid de medicină in
dustrială și protecția muncii" de 
conf. univ. N. Gavrilescu și co
laboratorii.

In dezvoltarea lor, științele naturii 
confirmă din ce în ce mai mult juste
țea tezelor materialismului dialectic. O- 
ferind baza teoretică metodologică pen
tru rezolvarea celor mai complicate pro
bleme ale acestor științe și, la rîndul 
său, îmbogățindu-se și dezvoltîndu-se el 
însuși, datorită noilor cuceriri în cerce
tarea. naturii; materialismul dialectic s-a 
afirmat definitiv, așa cum prevedea Le
nin, ca unică filozofie justă a științelor 
naturii. Confirmarea strălucită a tezelor 
materialismului dialectic, pe de o parte, 
și loviturile nimicitoare date speculații
lor idealiste de către cercetarea științi
fică a realității, pe de altă parte, au fă
cut ca numeroși cercetători din întreaga 
lume să se apropie de înțelegerea dia
lectică a proceselor naturii. Din ce în ce 
mai mare este 
nume mondial 
spontan — se 
concluziile lor 
terialist-dia lectice.

Științele naturii și în special fizica, în 
taza lor actuală de dezvoltare, prezintă 
cercetătorilor naturii probleme de 
din teoretic 
complexe Tocmai 
plexitaiea acestora 
oricînd necesitatea 
unei metodologii 
materialismul dialectic poate s-o ofere 
In aceeași măsură, studiul problemelor 
filozofice ale științelor naturii este nece
sar celor legați direct de cercetarea pro
blemelor filozofiei materialist dialectice 
în vederea dezvoltării acesteia.

Apariția în țara noastră, în Editura Po
litică, a unei seri' de volume consacrate 
studiului și dezbaterii principalelor pro
bleme filozofice ale științelor contempo
rane ale naturii constituie un ajutor pre
țios pentru toate categoriile de specialiști 
din țara noastră. Volumul IX din această 
serie, apărui recent, cuprinzînd lucrări 
semnate de .unii dintre cei mai cunoscuți 
oameni de știință ai zilelor noastre ca

numărul savanfilor de re- 
care — conștient 

situează în cercetările 
pe pozi|iile filozofiei ma-

sau
Și

or- 
deosebit de profunde și 

profunzimea și com- 
fac mai stringentă ca 
abordării lor pe baza 
juste pe care nunta1

P. A. M. Dirac, W. Heisenberg, V. F 
Weisskopf, V A. Ambarțumian, S. Sakata, 
N. Wiener, F. M Burnet etc, stîrnește, 
din primul moment, interes.

Lucrările publicate in acest volum 
sînt consacrate aspectelor stadiului ac
tual, ale evoluției, metodelor, orientării 
și perspectivelor diferitelor ramuri ale 
științelor naturii și în special ale fizicii 
contemporane. Astfel, în articolele sem
nate de P. A. M. Dirac, W. Heisenberg, 
D. Bohm, J. P. Vigier, V. F. Weisskopf, S. 
Sakafa și chiar N. Wiener sînt analizate 
probleme ale dezvoltării actuale a teoriei 
fizice, stadiul actual al fizicii particule
lor elementare, posibilitățile și căile evo- 

I luției în viitor a cunoașterii lumii dimen
siunilor mici, probleme ale interpretării 

I juste a rezultatelor fizicii actuale 
și orientării materialist-dialecfice a în
cercărilor de construire a unor teorii care 
să corespundă cerințelor stadiului con
temporan de dezvoltare a fizicii. Cu 
toate că în diferitele studii înmănun
cheate în volum sînt prezente păreri di- 

'■ ferite în aspecte mai mult sau mai puțin 
particulare ale fizicii contemporane, se 
poate vedea totuși că, în general, ele
mentul comun îl constituie recunoașterea 

1 tezei unității materiale a lumii, teză în 
I sprijinul căreia vin concluziile cercetării 

fizice. Se desprinde de asemenea punc
tul de vedere comun în privința „ele- 
mentarității” particulelor cunoscute, a- 
cestea nefiind considerate ca o formă fi
zică fundamentală, c' in mod. just, ca o 
treaptă a dezvoltări1 materiei. Aceasta 
confirmă încă o dată deplina valabi
litate a cuvintelor Iu Lenin — „electro
nul este fot atît de inepuizabil ca și ato
mul", scrise acum aproape 60 de ani, cu 
mult înainte de a se cunoaște și alte 
particule în afară de electron.

Unitatea materială a lumii, conexiunea 
diferitelor fenomene ale lumii materiale 
sînt ilustrate și prin expunerea principa
lelor aspecte ale legăturii dintre macro
cosmos și microcosmos de către V. A.

Ambarțumian într-unul din articolele pu
blicate în acest volum.

In cuprinsul volumului sînt dezbătute, • 
de asemenea, probleme legate de mij
loacele de cunoaștere științifică. Sînt 
discutate pe larg, în lumina filozofiei ma- 
terialist-dialectice, procesul de idealizare 
și importanța sa în cunoașterea științifică 
(D. P. Gorski), rolul axiomelor și mode
lelor (I. Gyarmati și J. Sandor, 
K. Tatarkewicz, I. A. Idanov). Deosebit 
de interesant este articolul lui 1. V. Kuz- 
nețov despre rolul și înțelegerea iustă-, 
a metode1 ipotezei matematice în cer
cetarea științifică, în care se subliniază, 
pè bună dreptate, importanța pentru 
progresul științei a contactului strins din
tre experiment și teorie. Aspecte ale 'e- 
găturii dintre filozofie și științele naturii, 
rolul ciberneticii în științele contemporai
ne și perspectivele ei, probleme ale bio
logiei și medicnei fac subiectul unor 
discuții în cadrul articolelor semnate de 
N. Wiener. F. H. George și F. M. Burnet.

Dat fiind taptul că nu toate lucrările 
au o or entare întotdeauna fermă pe po
zițiile filozofie' material'st-dialectice. se 
simțea, credem, necesitatea includerii în ■ 
acest volum a unor studii introductive în 
care, pe lîngă prezentarea autorilor, a 
contribuției lor la dezvoltarea științei și 
mai cu seamă a poziției lor filozofice, 
sa se atragă atenția asupra inconsecven
țelor acestora, unele dintre ele manifes
tate chiar în lucrările prezente în vo
lumul de față Notele din iosul paginilor 
nu pot satisface pe ctitorul neinițiat. 
Este de reproșat și o grupare nu tocmai 
corespunzătoare a articolelor.

în ansamblu, volumul acoperă unelg 
din cele ma! importante probleme ala 
științelor contemporane, fiind deosebit de 
util celor interesați in aprofundarea pro
blemelor filozofice ale științelor naturii 
în general, ale fizicii în special.

Constantin VREJOIU

Miniștri al R.P.R. din iunie 1964, ve
niturile salariaților vor crește, la 
nivelul unui an întreg, cu 6,8 mi
liarde de lei.

Pentru lucrătorii Casei de Econo
mii și Consemnațiuni aniversarea 
centenarului trebuie să fie nu numai 
un prilej de trecere în revistă a re
zultatelor obținute pînă în prezent, 
dar și de analiză multilaterală a po
sibilităților existente pentru dez
voltarea, pe mai departe a acțiunii 
de economisire, pentru ridicarea la 
un nivel tot mai înalt a deservirii 
populației, spre a răspunde' astfel 
sarcinilor importante ce le revin.

TEATRE : Teatrul de Operă si Balet al 
R. P. Romîne : Aida (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Prințesa orcu
lui (orele 19,30). Teatrul Național „1. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : D-ra Nasta- 
sla (orele 19,30), (sala Studio) : Patima de 
sub ulmi (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale 
(orele 19,30). (sala Studio — str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Dragă mincinosule (orele 
19,30). Teatrul de Comedie : Somnoroasa 
aventură (orele 20). Teatrul „C. I 
Nottara" (sala Magheru): Luna dezmoște
niților (orele 19.30), (sala Studio): Zizi 
șl... formula ei de viață (orele 20) 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești 
Gaițele (orele 19,30). Teatrul evreiesc de 
stat : Pofta vine... rîzînd (orele 20). Tea 
trul satiric muzical „C. Tănase“ (sala 
„Savoy") Revista de altădată (orele 20). 
(sala „Victoria") : Aventurile unei um
brele (orele 20). Teatrul „Țăndărică" : 
Băiatul și vîntul (spectacol pentru copii 
— orele 16), Eu și materia moartă (spec
tacol pentru adulți — orele 20,30). An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S 
(Str. Lipscani nr 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-can (film 
pentru ecran panoramic): Sala Palatu
lui R P. Romîne (seria de bilete 1209 — 
orele 19,30). Patria (9.30: 12.30. 15.30.
18.30: 21.15). Sedusă și abandonată.; Re
publica (9,45: 12,30; 15,45; 18,15; 21). Festi
val (9,45; 12,30; 15,45; 18; 20.45), Excelsior

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
(10; 12,30; 15,30; 13; 20,30), Grlvița (10.
12,30; 15,30; 18; 20,30), Melodia (9; 11; 15; 
13.45; 16,15; 18,45; 21,15). S-a întîmplai
la miliție — cinemascop : Luceafărul (10: 
12; 14;; 16; 18,15; 20,30). Urmașul lui Gin- 
gis-Han : Carpațl (10; 12; 14; 16) Veselie 
la Acapulco : București (9; 11,15: 13.30; 10 
18,30; 20,45), Feroviar (9; 11,30; 14; 10,30 
19; 21.30). Modern (10; 12,30; 15; 17.30 
20,15). Flamura (9; 11,30; 14: 16,30; 19.
21,30). 30 de ani de veselie : Capitol (9. 
11;'13; 15; 17; 19,15: 21,15). Aurora (10; 12. 
14: 16; 18,15; 20,30). Umbrelele din Cher
bourg : Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18.30. 
20.45). Străinul — cinemascop (ambelc- 
serii): Central (9,45; 13,15; 16,45; 20.15)
Popular (16; 19,30). Ioana în atac : Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Dragoste la 
zero grade : Union (14,30: 16,30; 18,45; 21) 
Program pentru copii : Doina (orele 10 
dimineața) In viitoare : Doina (11,30: 
13,45; 16; 18,15: 20,30). Galapagos — din 
viața peștilor exotici : Timpuri Noi (10 
21 în continuare) Ghepardul — cinema 
scop (ambele serii): Giulești (9.30: 13. 
16,30: 20). Arta (16: 19,30) Teama : Intră 
țirea între popoare (15; 17.30: 20) Tomis 
(9,15: 11,30: 13,45. 16. 18,15- 20.30) Moșiloi 
(15,30: 18; 20.30). Cosmos (16. 18 15. 20.30) 
Aventura de la miezul nopții : Cultura) 
(15; 17; 19; 21). Ciociara : Dacia (9; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21). M-am îndrăgostit la

copenhaga: Buzești (14; 16.15; 18,30; 
20,30). Domnișoara... barbă albastră : 
Crîngași (16; 18,15: 20,30). Comisarul Mai- 
grot se înfurie : Bucegi (9,45; 12; 14.15; 
16,30: 18,45, 21). Pacea (11; 16; 18.15. 20.30) 
împușcături în ceață Unirea (16. 18,15; 
20,30). Accattone : Flacăra (14: 16,15; 13,30: 
20,45). Al nouălea nume: Vltan (16: 18.15; 
20,30). încurcătură blestemată : Miorița 
(9.30: 12.15; 15; 18; 21). Rezervat pentru 
moarte ; Munca (16; 18,15; 20,30). Brațul 
nedrept al legii : Viitorul (14.30; 16,30: 
18,30, 20,30), Progresul (15; 17; 19: 21)
Banda de Iași : Colentina (16; 18,15: 20 30) 
Viața particulară i Volga (9,45: 12; 14.15: 
16.30; 18.45; 21) Poveste de pe Don : Fio 
reasea (16; 18,15; 20.30) Comoara din
vadul vechi : Rahova (16: 18.15: 20,30) 
Lira (15,30; 18; 20.30). Vii și morți -
cinemascop (ambele serii) : Drumul Sării 
(15,30: 19,15). Hatari — cinemascop (am
bele serii): Ferentari (8.30: 13; 16,30; 20) 
Colaboratorul CEKA : Cotroceni (16 
18.15; 20.30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Principiile 
de conducere ale reacțiilor petrochimice 
- de conf. Raul Mihail, inginer șef la 
IPROCHIM 19,00 - Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Pentru școlari : Construiți-vă 
singuri... 19,35 — Emisiune de teatru.

Mizerie și noblețe — Comedie de 
Eduardo Scarpetta. In pauze : Emisiunea 
de știință „Din tainele vieții peștilor 
(III) Peștii marilor adîneuri" — de ing. 
Mihal Lefterescu : Șah. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se răcească în toate regiunile țării Ce
ru) a fost variabil, mai mult -,oros în 
Ardeal. Moldova, și Muntenia, unde a 
nins local Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul nord- 
vestic. Temperatura aerului la orele 14 
înregistra valori cuprinse între 7 grade 
la Turnu Severin și Băltești și minus 2 
grade la Baraolt. In București : Vremea 
a continuat să se răcească. Cerul a fost 
variabil, mal mult noros dimineața, cînd 
a nins temporar. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura maximă a atins 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 
Și 27 XI a c In țară : Vremea în curs 
de încălzire Cerul va ti mai mult noros. 
Vor cădea precipitații locale, mai frec
vente în nordul țării Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară ; mini
mele vor fi cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade. Iar . maximele între minus 
2 și plus 8 grade Ceață iocală In Bucu
rești .- Vreme în curs de încălzire Cerul 
va fl mai mult noros Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară
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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A DELEGAȚIEI UNIUNII TINERETULUI SOCIALIST MUNCITOR

DIN R. P. D. COREEANĂ
ta 23 noiembrie a.c., tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., a primit delegația Uniunii 
Tineretului Socialist Muncitor din 
RP.D. Coreeană, condusă de tov. 

,z o San Zun, vicepreședinte al 
b;T.S.M., care, la invitația C.C. al 
U.T.M., face o vizită în țara noas
tră. La primire au participat tova
rășii Petre Lupu, membru al C.C. 
al P.M.R., și Petre Enache, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M.

★

Luni, delegația Uniunii Tineretu
lui Socialist Muncitor din R.P.D. 
Coreeană a fost primită la C.C. al 
U.T.M. La convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej au luat parte 
Petre Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M., și membri ai Biroului 
C.C. al U.T.M. In cadrul discuțiilor, 
care s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială și prietenească, au fost 
abordate probleme privind relațiile 
dintre cele două organizații.

Luni seara, în sala de-festivități 
a Palatului pionierilor a avut loc 
o adunare a tinerilor și studenților 
din Capitală, organizată cu prilejul 
vizitei pe care a făcut-o în țara 
noastră delegația Uniunii Tineretu
lui Socialist Muncitor din R.P.D. 
Coreeană.

Au participat Petre Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M., precum 
și reprezentanți ai Ambasadei 
R.P.D. Coreene la București.

Adunarea a fost deschisă de Con
stantin Chițimia,' prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. Bucu
rești. Despre prietenia, dintre tine
retul romîn și tineretul coreean au 
vorbit Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.M., și conducătorul de
legației coreene, Ko San Zun, vice
președinte al C.C. al Uniunii Tine
retului Socialist Muncitor din R.P.D. 
Coreeană.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic.

(Agerpres)

Informații
Luni, Vladimir Velebit, secretar 

ëxecutiv al Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa, și-a- încheiat 
vizita oficială pe care a făcut-o în 
R. P. Romînă.

La aeroportul Băneasa, de unde a 
plecat în R. P. Bulgaria, V. Velebit 
a fost condus de Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de funcționari superiori din 
M.A.E., precum și de Arso Milato- 
vici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București. (Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
PLANURI LABURISTE
PRIVIND EVENTUALA RETRAGERE
A FRANȚEI DIN C. E. E.
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Solemnitatea
La Consiliul de Stat al R. P. Ro- 

•iïiîne a avut loc luni după-amiază 
solemnitatea unor decorări. Au luat 
parte tovarășii Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Radu Mănescu, ad
junct al ministrului finanțelor, Mir
cea Popovici, președintele Consiliu
lui de conducere al Casei de Econo
mii și: Consemnațiuni.

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani. 
de la înființarea C.E.C., pentru me-

unor decorări
rite deosebite în muncă, s-au confe
rit Ordinul Muncii clasa a IlI-a și Me
dalia Muncii unui număr de 118 lu
crători din C.E.C. Tovarășul Ștefan 
Voitec a felicitat călduros pe cei dis
tinși în numele C.C. al P.M.R., Con
siliului de Stat și guvernului, în nu
mele tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej personal, urîndu-le sănă
tate și noi realizări în activitatea lor 
viitoare. Din partea celor decorați 
a vorbit tov. Ion Spănțulescu, direc
tor în C.E.C. (Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
Recent, Academia de Științe din 

Paris à acordat doctorului Dumitru 
Constant-inescu, șef de secție în In
stitutul pentru controlul de stat al 
medicamentului și cercetări farma
ceutice, premiul „Foulon“ pentru 
botanică pe anul 1964. Premiul i-a 
fost atribuit pentru lucrări în dome
niul citologiei vegetale, privind în 
special controlul medicamentelor 
folosite în tratamentul cancerului.

★

Luni seara a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală prilejuită de 
împlinirea a 150 de ani de la naște
rea lui Matei Millo. Despre viața și 
creația lui Matei Millo a vorbit ar
tistul poporului Costache Antoniu, 
rectorul Institutului de artă teatra
lă și cinematografică „I. L. Caragia- 
le“. în încheiere, partlcipanții au vi
zionat piesa „Millo — director“, în 
interpretarea- unui colectiv al Tea
trului regional București.

*
Luni seara, Opera de stat din Ti

mișoara a prezentat un spectacol cu 
opera „Faust“ de Gounod, în care 
rolul Margaretei a fost interpretat 
de soprana Z. Hristici, artistă eme
rită a R.S.S. Ucrainene, solistă a. 
Teatrului de Operă și Balet din 
Kiev. (Agerpres)

Ziarul „LE MONDE" a publicat sub 
titlul „Anglia laburistă ar dori să regru
peze în jurul ei Europa pe care ar pără- 
si-o Franța" o amplă corespondentă din 
Londra, în care se analizează urmările 
unei eventuale părăsiri a C.E.E. de către 
Franța.

„Se pare că pe zi ce trece șanțul se 
lărgește tot mai mult între Paris și Lon
dra — scrie ziarul francez, observînd în 
continuare că politica Angliei iese abia 
acum dintr-o lungă perioadă pre
electorală, care în mod practic a 
fosf deschisă din vara anului 1963, 
în cursul căreia pozițiile definite' 
la Whitehall n-au fost totdeauna ca
racterizate prin claritatea lor. Atmosfera 
de criză ce se dezvoltă mai ales în pre
sa londoneză în jurul dezbaterilor cu 
privire la forțele nucleare multilaterale 
și la dificultățile agricole ale Pieței co
mune dă în mod incontestabil diplo
mației britanice prilejul de a lăsa să se 
înțeleagă că ea este gata să ia noi ini-' 
fiafive".

In continuare, în articol se spune : 
„în problema atlantică — și mai precis 
asupra capitolului F.N.M. — atitudinea 
guvernului laburist este determinată de 
trei factori esențiali a căror influență a 
fost subliniată în repetate rînduri, dar. 
care au căpătat o deosebită importanță 
în cursul ultimelor săptămîni :

— Prioritatea acordată alianței ameri
cane a fost demonstrată din primele zile 
•prin vizita făcută de Gordon Walker la- 
Washington și prin anunțarea apropiate
lor întrevederi Wilson-Johnson.

Oricare ar fi pozițiile — sau opozițiile 
— afirmate de partidul laburist înaintea 
victoriei sale electorale, se pare că "la 
Londra există convingerea că un acord 
asupra forțelor pucleare atlantice este o 
condiție indispensabilă pentru menține
rea și prosperarea acestei alianțe.

— Cu privire la Germania (occiden
tală) a existat întotdeauna o dublă grijă : 
pe de o parte, de a satisface cu cît mai 
puține cheltuieli posibile apefiturile nu
cleare ale Republicii federale ; pe de 
altă parte, de a nu permite guvernului 
de la Bonn să înlocuiască pe cel de |a 
Londra în rolul de interlocutor privilegiat 
al Washingtonului de această parte a 
Atlanticului. Asupra acestui punct, cel 
puțin, rezultatele vizitei lui von Hassel 
în Statele Unite au întărit convingerea 
englezilor că trebuie să fie mai atenți 
ca oricînd.

— In sfirșit, preocupări de politică 
internă determină guvernul să facă o 
revizuire dé ansamblu a problemelor mi
litare. Este vorba, fără îndoială, de preo
cupări de economie, dar și de dorința 
de a rămîne fidel promisiunii făcute de 
partidul laburist privind renunțarea la 
menținerea unei forțe nucleare naționale 
independente.

Cît privește capitolul construcției eu
ropene,. „ideile care circulă în prezent 
la Whitehall sînt și mai puțin precise. In 
pofida asigurărilor date de purtătorii de 
cuvînt ai guvernului, potrivit cărora Lon
dra dorește în mod sincer ca C.E.E. să 
izbutească a-și învinge dificultățile, a- 
pare în mod clar că criza Pieței comune 
oferă, în ochii miniștrilor britanici, ocazia 
pentru' Anglia de a se face ascultată în 
interiorul unui club în care generalul 
de Gaulle i-a refuzat intrarea.

Este dificil de apreciat semnificația și

importanța exactă ce trebuie acordate 
scurtului articol publicat în ziarul „Times" 
sub titlul „Planuri britanice pentru succe
siune în C.E.E.", articol cu atît mai in
teresant cu cît prezintă Marea Britanie 
ca fiind dispusă — în eventualitatea unei 
retrageri franceze —1 să reconstruiască în 
jurul său Piața comună... pe baza trata
tului de la Roma. In orice caz, în cercu
rile apropiate de primul ministru domnea 
impresja că acesta este hotărît să nu lase 
să scape nici, cea mai .mică șansă ce ar 
putea fi oferită Angliei de a restabili 
într-o Europă atlantică o poziție de 
«leadership» (conducere).

Este, poate, prematur să se vorbească 
despre un «plan» britanic pentru Europa. 
In schimb, fotul arată că Londra nu se 
va mărgini în săpțămînile ce vin să-și 
afirme din nou sub forma unor dorințe 
pioase concepțiile sale în domeniul Uni
unii europene.

Astfel, ansamblul considerațiilor care 
prevalează îrt cadrul guvernului britanic 
face în mod inevifabil să se țină prea 
puțin seama de punctul de vedere fran
cez. Desigur, toți purtătorii de cuvînt ofi
ciali afirmă că Franța rămîne aliata cea 
mai apropiată a Marii Britanii, din punct 
de vedere geografic și istoric. In limba
jul Foreign Office-ului, aceasta se com
pletează prin asigurarea că se vor depune 
toate eforturile pentru a «negocia» cu 
Parisul înainte de încheierea unor acor
duri cu alți aliați atlantici, acorduri în 
caie Franța nu va avea nici un loc. Există, 
totuși, puternica tentație de a considera 
aceste promisiuni drept figuri de stil, 
dacă ținem seama de faptul că, pînă în 
prezent, nu .se au în vedere nici un fel 
de înfîlniri, înainte de conferința N.A.T.O. 
de la Paris din 15 decembrie, pentru a 
determina cel puțin un. schimb de vederi 
cu guvernul francez. Se pare că la Lon
dra există convingerea că la ora actuală 
o confruntare ar avea puține șanse de a 
se dovedi utilă.

Ultimele cuvîntări ale lui H. Wilson, 
precum și alte indicii, dovedesc că gu
vernul britanic nu înțelege să se lase 
influențat de intransigența de la Elysée.

PERSPECTIVE
CANADIENE

Ziarul „LIBRE BELGIQUE" publică o 
corespondentă In legătură cu probleme
le ce stau în prezent în fața Canadei :

„Văzută de departe, Canada poale 
apărea ca o țară fără probleme. Totuși, 
se petrece în prezent o evoluție care 
pune din nou sub semnul întrebării toate 
structurile sale.

In esență, se poate spune că provin
cia Quebec vrea să fie considerată ca 
o „entitate națională" cu împuterniciri 
provinciale sporite. Există trei tendințe 
printre soluțiile preconizate pentru a da 
Quebecului o personalitate care să fie 
adaptată situației lui speciale.

Prima tendință, net separatistă, își pro
pune să creeze o țară nouă, complet 
despărțită de restul Canadei, care să 
aibă aproximativ frontierele actuale ale 
provinciei. Aceasta este Mișcarea pentru 
independență națională (R.I.N.). înăuntrul 
ei sînt două grupuri care pro
pun fiecare termene diferite pentru 
realizarea separației. Pe de o parte, 
tinerii care vor să fie realizat acest lucru 
cît mai curînd posibil ; ceilalți dau do
vadă de mai multă răbdare și sînt de 
părere că va fi nevoie de douăzeci sau 
treizeci de ani de pregătiri. Pentru a fi 
exacți, trebuie subliniată existența tendin
țelor anexioniste la unii canadieni en
glezi, care doresc, pur și simplu, alipirea 
la Statele Unite.

O a doua mișcare pe care o apără 
unii miniștri federali, cum sînt Guy Fa- 
vreau și Maurice Lamontagne, preconi
zează un „stat federal cooperativ", gu
vernul central rezervîndu-și numai un mi
nim de competințe.

O a treia tendință dorește revizuirea 
constituției, menținînd totodată structu
rile federale actuale.

Nemulțumirile care provoacă mișcări 
în Quebec au cauze multiple. Principa
lele sînt de ordin educativ, lingvistic, 
fiscal și economic".

;
0 CONCURENTĂ ÎNVERȘUNATĂ

CAMPIONATELE EUROPENE
DE TENIS DE MASĂ

MALMÖ 23 (prin telefon' de la trimisul 
„Agerpres", P. Ochialbî). — Semifina
lele probei masculine pe echipe, din ca
drul campionatelor europene de tenis de 
masă, au început sub semnul surprizelor, 
în timp, ce echipa Angliei întrecea cu. 
5—4 pe principala favorită, Suedia, 
selecționata R. P. Romîne cîștiga la un 
scor categoric (5—2) meciul cu reduta
bila formație a R. P. Ungare. în „acest 
fe| lupta pentru victorie în prima grupă 
se complică de la primele jocuri.. Spor
tivii noștri s-au .comportat foarte bine în. 
meciul cu. echipa maghiară, lată rezulta
tele : Giurgiucă—Pignicki 2—1 ; Refhi— 
Berczik 2—0 ; Negulescu—Rozsas 2—0 ; 
Giurgiucă—Berczik 2—1 ; Pignicki—Ne
gulescu. 2—1 ; Rozsas—Rethi 2—0 ; Ne

gulescu—Berczik 2—1. Eforturile și ten
siunea nervoasă din acest nieci s-au fă
cut însă resimțite în jocul următor, cu 
Suedia, pe care echipa noastră l-a pier
dut cu 3—5. Nici echipa Angliei nu a 
reușit performanța din prima țntîlnire, ce- 
dînd cu 1—5 în fața echipei R. P. Un
gare. Cîștigătoarea grupei va fi decisă 
probabil la setaveraj după meciurile de 
astă-seară.: Suedia—R. P. Ungară și R. P. 
Romînă—Anglia! în grupa B conduce Iu
goslavia care a cîștigat cu 5—2 la 
U.R.S.S. și cu 5—0 la R. S. Cehoslovacă.

La feminin echipa R. P. Romîne a în
vins cu scorul de 3—,0 selecționata R. P. 
Polone, urmînd să joace azi. cu. Anglia. 
O surpriză în grupa B : R. S. Ceho
slovacă—R. F. Germană 3—0.

în campionatul orașului București la 
haltere pe echipe s-au disputat două 
noi întâlniri. Steaua a învins pe Rapid 
cu 5—2, iar Grivița roșie a întrecut 
echipa Combinatului Poligrafic Casa

Scînteii cu 4—3. Printre concurenții 
prezenți s-a aflat și... recordmanul 
mondial de juniori la aruncarea ' cioca
nului, Gh. Costache (în fotografie).

Ei sg afirmă construind
(Urmare din pag. I-a)

Oamenii din fotografia care ilus
trează reportajul de față fac 
parte din brigada lui Nistor. 

u(i tineri și energici. Iată răspunsu
rile lor la două întrebări puse 
tuturor, și anume : 1) „Ce poți spune 
despre meseria aleasă ?" ; 2) „Dar 
despre brigadă ?’.

Ion Aldea : 1) Dulgherla îmi place 
de mic copil. Sînt fericit că fac a- 
ceastă meserie. 2) Mă simt bine în 
brigadă, ne înțelegem fără multe 
vorbe.

Emil Lutean (un adevărat uriaș) : 
1) Meserie mai frumoasă ca a noas
tră ? Nu se află 1 2) E bine în bri
gada noastră. Sîntem toți tineri și 
ne vedem de muncă.

Andrei Sos („nu contează înăl
țimea"...) : 1) Eu am fost mai întîi 
tîmplar. Dulgheria m-a făcut să-mi 
părăsesc, deci, prima dragoste. 2) 
La noi e disciplină : toți răspundem 
pentru fiecare dintre noi, munca 
noastră e prea gravă ca să putem 
admite indisciplina.

Vasile Negrea ! 1) Pasiunea mea 
sînt cofrajele glisante : nici nu-mi 
pot închipui munca fără ele. 2) Am 
33 de ani, sînt mai vîrstnic. Ca or
ganizator al grupei de partid îmi 
crește inima văzînd cum orice nou

venit este modelat de brigadă în 
bine. Există mult spirit de răspun
dere în munca brigăzii.

Vasile Samody : 1) întotdeauna
mi-a plăcut să lucrez Ia înălțime. Și 
eu am fost mai întîi tîmplar. Și cu 
toate că am învățat meserie de la 
tata, tot între dulgheri am venit. E 
altceva. 2) Sînt secretar al organi
zației U.T.M. de la lotul III. Toți ai 
noștri sînt tineri și e bine (și tova
rășul Negrea tot tînăr e, oricît ar 
vrea să amintească de cei 33 ani al 
lui). Creștem o dată cu construc
țiile noastre.

Petre Nistor (șeful de brigadă) : 
1) Eu v-am spus tot. Aș adăuga 
ceva : că toți ne ostenim să adîncim 
meseria. 2) Brigada noastră î : e u- 
șor de condus. Băieții răspund la 
toate inițiativele, nu se dau îna
poi din fața greutăților.

...Ceilalți s-au împrăștiat printre 
marile coloane. Petre Nistor reia o 
vorbă a lui Negrea :

— Organizatorul grupei de partid 
v-a spus ceva despre creșterea ce
lor nou veniți în cadrul brigăzii. Un 
asemenea băiat e Lăurean. A 
venit pe șantier în aprilie 1963, ca 
muncitor necaliiicat. Te uitai la el 
și-ți ziceai : „Alei, tare-i neajutorat!". 
Nici ferăstrăul nu știa să-l țină în 
mînă... A urmat un curs de califica
re, l-au ajutat băieții,.. Știți ce me-.

Olimpiada de șah

R. P. Romlnă - U.R.S.S.
1,5-2,5

în penultima rundă a .Olimpiadei 
de șah,- care se desfășoară la Tel 
Aviv, echipa R., P. Romîne a întîi- 
nit reprezentativa U;R.S.S., .lidera 
clasamentului. Meciul s-a terminat 
cu rezultatul de 2,5—1,5 în favoarea 
șahiștilor sovietici. La prima masă,- 
campionul nostru, Th. Ghițescu, à 
făcut remiză cu marele maestru Ti
gran Petrosian, campionul lumii-. 
Ciocîltea a pierdut la Botvinnik, iar 
partidele Radovici — Smîslov și 
Botez — Spasski s-au terminat 're
miză. ‘ ‘ ’ *

Selecționata U.R.S.S., cu 34 punc
te, conduce în clasament înaintea 
ultimei runde, fiind virtuală cîști- 
gătoare a turneului. Echipa R. P. 
Romîne à acumulat 24,5 pühctë și 
va juca în ultima rundă cu forma
ția R. P. Polone.

Pregătirile rughiștilor 
francezi pentru intilnirea 
de la București

Jucătorii de rugbi selecționați în 
echipa Franței au participat dumini
că la meciuri de campionat, cei mai 
mulți dintre ei comportîndu-se re
marcabil. Comentatorii ziarului de 
sport „L’Equipe" subliniază forma 
bună a fraților Camberabero și a 
fundașului Dedieu. Alături de aceștia 
vor mai face deplasarea la Bucu
rești Crauste, Herrero, Darrouy, Cap- 
douze, Gachassin, Dauga, Span- 
ghero, Gruarin, Berejnol, Menthiller, 
Pique. Lira și Capdouze au fost ac
cidentați, primul mal grav (clacaj), 
iar Capdouze s-a lovit la ge
nunchi. Antrenorii vor trebui să re
zolve problema înlocuirii jucătorului 
Lira, dacă acesta nu se va restabili 
pînă duminică.

y

dentală) există .numai 11 companii în ca
tegoria celor cu vînzări ajungînd la Un 
miliard de dolari anual. Cea mai mare 
firmă.,din, Germania accidentală, în 
Ș.U.A. .ar ocupa locul 27. Cea mai mare 
firmă din Italia ar avea locul 33, iar cea 
mai mar.e diri Franța — locul 57. Numai 
„Generai. Motors" vinde mărfuri de o va
loare'egală. cu a. mărfurilor vîndute de 
cele , mai mari 13 companii din Germa
nia. occidentală.

,La„ rîndul. lor, oamenii de afaceri ame
ricani consideră că îndărătul acestor a- 
taçuri , cresçînde se găsesc motive com
plexe. Părerea lor este că teama fafă de 
concurența americană constituie doar 
unul din motive. Un alt motiv esté do
rință'multor Industriași europeni de a ob
ține din partea guvernelor respective 
șlăbirea. regulamentelor antitrust în ca
drul Pieței comune. De fapt, europenii 
spun : ’ „Să fuzionăm, să ne unim în
privința prețurilor și piețelor pentru a 
da bătălia împotriva acestor mari corpo
rații. americane". Discuțiile despre con
curență slujesc de asemenea ca' argu
ment împotrivă unei reduceri prea mari 
sau. prea profunde a tarifelor europene 
în. cadrul „rundei Kennedy", unde în pre
zent se desfășoară negocieri tarifare, lată 
care sînt reacțiile privind această pro
blemă în diferite capitale europene :

PARIS. Critîcile cele mai aprige .și a- 
titudinea oficială cea mai rece sînt în- 
tîmpinate de companiile americane în 
Franța, Michel Maurice Bokanowski, mi- 
■rijstrul industriei franceze, a cerut în re- . 
peîale rînduri ' elaborarea unei, politici a 
Pieței comune pentru a face față „pu- 

__  _________ terilor finandiate" din America, 
rdpehe. .49:. dé companii americane alf trecut, frânceȘti au încercat fără 
vînzări anuale care depășesc suma de un să dobîndească ca Piața comună să a-
miliard de dolari. In toată Europa (ocçi- dopte măsuri uniforme de control asupra

Revista cercurilor, de afaceri americane 
„U. S. NEWS AND WORLD REPORT’ 
publică un articol-consacrat’ reacției în 
Europa ' occidentală față de pătrunderea 
masivă a capitalului american : --

In Europa există o- nouă »îngrijorare 
privind miliardele investite-de' firmele de 
afaceri americane. Europenii 'încep 'să se 
plîngă de faptul că firmele americane 
sînt prea mari Și că ele fac o -concu
rență prea înverșunată. ■ ' Aceste ■ pIîn
geri sînt'îndreptate împotriva companii
lor americane care pînă în prezent au 
investit pèsfe 11 miliarde- de dolari în 
uzine și filiale europene? în unele cercuri 
guvernamentale — mai ales în Franța și 
Anglia -— noile investiții sînt -primite cu 
suspiciune crescîndă. Companiile ameri
cane au dobîndit roluri dominante în . in
dustria automobilelor, petrolului,' medi
camentelor, aparatelor ' electronice, ’ • ma
șinilor electronice de calcul și în in
dustria conservelor. In prezent, dimensi
unile mari ale acestor 
re" care se bucură 
cep să îngrijoreze 
Unul din motivele' pentru care . Europa 
occidentală se teme de companiile ame
ricane este că acestea au proporții cu 
mult mai -mari decît concurentele .lor eu-

firme „invadatoa- 
de succes, în- 

pe mulți europeni, 
care Europa

Anul 
Succes

investițiilor. Franța posedă propriul e! 
sistem de control care a fost recent folo
sit pentrii a împiedica înființarea în 
Franță a unei fabrici de brânzeturi apar- 
ținînd lui „National Dairy Products Cor
poration". In prezent, crescătorii francezi 
de puî protestează împotriva unei uzine 
de conservare pe care dorésc să o con
struiască la Verne, în provincia Bretania, 
,,Ralston Purina Company" împreună cu 
o mare firmă f-anceză. Organizațiile lo
cale ale agricultorilor au avertizat pé 
ministrul francez al agriculturii că marile 
uzine de tip american vor cauza fali
mentul micilor abatoare franceze și vor 
duce la „acapararea sistematică a fir
melor franceze". In prezent, „Chrysler 
Corporation" controlează „Simca", cea 
dé-a treia firmă producătoare de auto
mobile din Franța. „General Foods", 
„Ralstön Purina" și „Libby, Mc Neill 
and Libby" joacă, un rol considerabil în 
Industria conservelor. In vara acestui an, 
„General Electric" a izbutit să pătrundă 
în industria mașinilor electronice de cal
cul, investind 43 milioane de dolari în 
compania „Machines Bull".

Francezii se plîng că americanii doresc 
să domine companiile în care fac inves
tiții. După cum arată francezii, ameri
canii rareori' se mulțumesc cu mai puțin 
decît jumătatea acțiunilor.

LONDRA, Companiile americane café 
fac afaceri în Anglia se pot aștepta la o 
atitudine mai intransigentă din partea gu
vernului acum cînd au venit la putere 
laburiștii, Prjmul ministru. Harold Wilson 
nul este opus investițiilor americane, dar 
favorizează stabilirea unui control asupra 
scopului și tipului de participații pe care 
lé obțin americanii, Așa cum se pre
zintă lucrurile pînă în prezent, compa
niile americane controlează peste jumă
tate din producția britanică de automo
bile, o parte considerabilă din producția 
mașinilor electronice de calcul din a-

ceastă țară și majoritatea producției de 
medicamente moderne. Un ziar prolabu- 
rist a scris : „Primejdia controlului cres- 
cînd al americanilor se va arăta în cazul 
unei recesiuni pe piețele internaționale 
unde automobilele construite de ameri
cani concurează automobilele firmelor 
subsidiare din Anglia. Dacă vor fi pusa 
în cauză producția sau posturile este evi
dent că se va da preferință producției 
americane și posturilor ocupate de ame
ricani, iar nu de englezi".

BONN. Pînă în prezent plîngerile pri
vind pătrunderea firmelor americane s-au 
limitat la atacuri intermitente. Nu se ob
servă vreo campanie antiamericană or
ganizată. Investițiile americane se bu
cură încă de sprijinul guvernului de la 
Bonn și al principalilor bancheri. In alte 
cercuri însă există multe nemulțumiri. 
Organizația unor hotelieri este alarmată 
în legătură, cu . perspectiva construirii 
unor noi hoteluri . cu ■ capital american. 
Automobilele „Opel" fabricate de „Ge
neral Motors" dobîndesc o cotă mai 
mare din piața vest-germană, parțial pe 
seama automobilelor „Volkswagen". 
Competiția aceasta a determinat firmele. 
„Volkswagen" și „Daimler-Benz" să a- 
chiziționeze în comun o a treia firmă ger
mană de automobile, ,,Auto-Union". Oa
menii de afaceri și unele oficialități 
și-au ■ arătat recent nemulțumirea cînd 
„Du Pont" a anunțat-că a obținut o op
țiune pentru construirea unui mare • șan
tier în Westphalia, Oficialitățile ameri
cane au luat notă-de aceste nemulțu
miri.-■ ■ ■■

ROMA. In industria automobilului e- 
xistă o oarecare îngrijorare privind con
curența americană. Vittoria Valetta, con
ducătorul firmei „Fiat", a avertizat re
cent că țările Pieței comune vor trebui 
să se unească și să apere Italia în cazul 
cînd pe piața automobilului ar avea loc 
„o luptă pe viață sau pe moarte".

seriaș bun e acum ? Bineînțeles că 
nu merg toate ca pe ață 1 Uite, Duca 
ne punea pe gînduri. îl uita sfîntul 
unde-1 trimiteai, și-i mai ținea din 
lucru și pe ceilalți. Pînă la urmă, în
tr-o dimineață, pe nepusă masă, 
i-am zis-o, după cum se cuvenea. 
Fără ședință de analiză specială 1 
Fiindcă noi nu vrem să-i învățăm pe 
oameni doar meserie, ci și cum a- 
rată un adevărat muncitor.

— Dar dumneata, Nistor, cum ai 
învățat meserie ?

— Eu, tot pe un șantier... Noi am 
fost nouă frați acasă... aici într-o 
comună, la vreo 20 de kilometri. Am 
venit în oraș pe un șantier de lo
cuințe. Acolo am deprins dulgheria. 
în 1958 am fost aleși vreo 80 dintre 
noi și trimiși la Onești. Eram foarte 
curios, nu mai lucrasem pe șantiere 
mari. M-a dat gata, ca o dragoste 
pe un băiețandru, nu altceva... Aco
lo construcții 1 De atunci n-am mai 
părăsit șantierele industriale. Nici 
nu le voi mal părăsi vreodată 1

★
...Nu, acești oameni n-ar fi în sta

re, nici în glumă, să facă gestul 
imaginat cu ironie de George 
Călinescu. „Priviți, noi am ridicat a- 
ceste admirabile hale !’* Cui să stri
ge asta ?

Dar toate coloanele, și cornișele, 
și turnurile vorbesc despre munca 
acestor oameni. Ei construiesc, fi
resc, așa cum respiră, cum visează; 
pentru ei a trăi înseamnă a construi. 
Omul are o exprimare a lui : acești 
oameni se exprimă construind,

MERCENARILOR 
ÎN CONGO

Pentru a reprima mișcarea de 
eliberare din Congo și a menține 
pozițiile monopolurilor străine, 
colonialiștii au aruncat în luptă 
detașamente de mercenari. Des
pre faptele acestora vorbesc grăi
tor fotografiile alăturatei repro
duse dintr-un reportaj apărut 
îp, revista vest-germană „DER 
STERN“, sub semnătura lui Ernst 
Petry și Gerd Heidemann.

„Drumul mercenarilor — scriu 
autorii reportajului — este așezat 
exact pe Ecuator. El este lung de 
600 kilometri. La dreapta și la 
stînga nimic altceva decît pădure 
virgină și mlaștini. Pe acest 
drum luptă mercenarii albi ai lui 
Chombe împotriva rebelilor. Mer
cenarii sînt aventurieri, existențe 
ratate, indivizi care urăsc pe 
negri. Ei jefuiesc, incendiază și 
omoară. își riscă însă și capul — 
pentru o soldă lunară de 3 000 
mărci".

O expediție de pedepsire. Locuitorii acestui sat simpatizează cu insur
genții. De aceea, colibele lor sînt transformate în cenușă

DE PRETUTINDENI
PREMIUL GONCOURT 1964

Ieri, în lunea ultimei săptămîni ä 
lui noiembrie, așa cum se întîmplă înj 
fiecare an de la 1903 încoace, la res
taurantul Drouant, din inima Parisu
lui, a fost decernat premiul literar 
Goncourt. Anul acesta premiul a re
venit, la al treilea tur de scrutin, lui 
Georges Conchon pentru cartea sa 
„L état sauvage“ în care acesta creea
ză — cum scrie „Le Monde“ — „per
sonaje avînd una din pasiunile cele 
mai ucigătoare ale oamenilor, nebunia 
rasistă",. Juriul premiului Renaudot, 
care își ținea ședința în același res
taurant, cu un etaj mai jos, a acordat 
premiul abia după al 15-lea tur de 
scrutin, lui Jean Pierre Faye, pentru 
romanul „Ecluza“. „Letat sauvage“ 
este al 10-lea roman al lui Conchon, 
care are vîrsta de 39 de ani și lucrea
ză din 1960 ca secretar la Senatul 
francez.
NOUĂ CLĂDIRE A GALERIILOR 

DE ARTĂ TRETIAKOV

Au început lucrările de construcție 
a noii clădiri care va găzdui Galeriile 
de artă Tretiakov. Noul muzeu de artă 
se va înălța pe malurile rîului Mosco
va, în fața parcului de cultură și o- 
dihnă Gorki. El va ocupa în total opt 
hectare, iar clădirea propriu-zisă două 
hectare și jumătate. Clădirea va fi do
tată cu instalații de aer condiționat^ 
instalații speciale de stingere a incen
diilor, de îndepărtare a prafului eto. 
Inaugurarea noilor galerii de artă este 
prevăzută pentru 1967.

PE URMELE CETĂȚII SYBARIS
Arheologii americani au descoperit 

ceea ce se bănuiește a fi vestita ceta-' 
te Svbaris a coloniei grecești din 
sudul Italiei, incendiată acum 2 500 
de ani. Știrea a fost anunțată de 
Universitatea din Pennsylvania, care 
a trimis luna trecută o echipă de ar
heologi pentru a face explorări din 
avion cu ajutorul unui instrument cu
noscut sub numele de „rubidium mag
netometer“. Cu ajutorul acestui a- 
parat, arheologii au detectat temple 
antice, pereți șLstr.ăzi pavate, qarese 
află sub pămînt Ia o adîncime de 20 
de picioare.
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Reacții internationale la cuvîntarea de Sa Strasbourg

a președintelui de Gaulle

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS

„Ö respingere a conducerii americane 
și un avertisment dat Bonnului“
- Presa franceză despre 
de Națiile -

Discursul rostit de președintele de 
Gaulle la Strasbourg cu prilejul ani
versării a două decenii de la elibe
rarea orașului este apreciat aci, la 
Paris, ca o reafirmare și o sublinie
re a pozițiilor Franței în problemele 
atît de controversate ale relațiilor 
interoccidentale.

„Contrar a ceea ce au crezut des
tul de mulți — a scris un ziar pari
zian de dimineață — tonul a fost 
foarte moderat, dar gîndirea netă și 
precisă". Sintetizînd ideile exprima
te, un alt ziar, de după-amiază, 
consideră cuvîntarea ca „un apel la 
independența Europei (față de 
S.U.A.) și o punere în gardă".

Ziarul „COMBAT" apreciază că în 
cuvîntare se face o caracterizare 
amplă a situației create în cadrul 
N.A.T.O. „Fără excese, fără ură, cu 
măsură și chiar cu nuanțe, generalul 
de Gaulle a exprimat implicit ieri în
doielile sale, neliniștea sa față de 
evoluția alianței occidentale, ca și 
cum ar fi însfîrșit conștient că acea
sta este compromisă în mod grav, 
ca și cum ar simți că viitoarele sca
dențe pot să aibă o influență gravă 
asupra relațiilor între puterile lumii 
libere, asupra destinelor Franței".

, Ziarele relevă în primul rînd pa
sajele din cuvîntare care se referă 
la relațiile cu Statele Unite, ideea 
exprimată de președintele de 
Gaulle că destinul Europei occiden
tale nu poate fi identificat cu acela 
al Statelor Unite, că această Europă 
occidentală trebuie să-și aibă „O- 
biectivele, . mijloacele și obligațiile 
sale". Referindu-se tocmai la acest 
fapt, „COMBAT" scrie că, în esență, 
este vorba de „un refuz al condu
cerii americane". Ziarul oficios 
„LA NATION" apreciază că „rar 
o declarație a șefului statului a 
reafirmat atît de solemn nece
sitatea imperioasă a construirii unei 
Europe (occidentale — N.R.) inde
pendente și stăpîne a destinelor 
ei". Apoi arată că „șeful statu
lui a vrut să sublinieze fără în
doială că el concepe legăturile Eu
ropei (occidentale — N.R.) cu „lu
mea nouă" (Statele Unite — N.R.) ca 
o asociație între parteneri egali și 
nu ca o demisie a „bătrînului con
tinent". In aceeași problemă, ziarul 
„L’AURORE" consideră că genera
lul de Gaulle le-a arătat americani
lor că „voi nu aveți de jucat un rol 
de protector al Europei".

Cea de-a doua idee a discursului 
pe care o relevă comentatorii este 
atitudinea față de Bonn, caracteri
zată ca un „avertisment solemn". In 
această privință, ziarul „LES ECHOS" 
a scris : „Adresîndu-se vest-germa- 
nilor, de Gaulle le-a lansat un aver
tisment foarte net: ori acceptați Pia
ța comună agricolă și, mai ales, re
fuzați forța atomică multilaterală, 
ori vă puneți singuri în afara Eu
ropei europenilor". Ziarul arată a- 
poi că de Gaulle „a prevenit Ger
mania occidentală că ea se va ex
clude de la sine dacă va persista 
să prefere Europa (occidentală — 
N. R.), așa cum o concep Statele 
Unite, unei Europe a patriilor".

„L’AURORE”, în articolul citat, a- 
preciază că vorbitorul a spus păr
ții vest-germane: „Dacă persistați să 
vă faceți auxiliarii americanilor, nu 
mai contați pe mine pentru a con
strui Europa (occidentală N.R.), îmi 
reiau libertatea". „Generalul reamin
tește că a semnat cu vest-germanii 
un tratat fără preambul, iar dacă 
mai tîrziu ei au adăugat unul, noi 
nu vrem să auzim de el. Aceasta în
seamnă că înaintînd prea departe 
pe calea indicată de acordul Mc
Namara — von Hassel, ei se vor tace 
sabotorii Europei (occidentale N.R.). 
„FIGARO" consideră că „șeful sta
tului a acordat o importanță capita-

DESCHIDEREA CONGRESULUI P.S.D.G.
Luni s-a deschis la Karlsruhe 

Congresul anual al Partidului social
democrat din R. F. Germană. Parti
cipă 340 de delegați reprezentînd pe 
cei 650 000 de membri ai celui mai 
mare partid de opoziție din Germa
nia occidentală. în cadrul congresu
lui, liderul partidului. Willy Brandt, 
va expune poziția social-democrați- 
lor față de principalele probleme 
politice.

Congresul marchează începerea 
pregătirilor în vederea alegerilor ge
nerale din toamna anului viitor. 
'După cum se știe, social-democrații 
au înregistrat de curînd importante 
cîștiguri de voturi cu prilejul alege
rilor locale, învingînd partidul gu- 
'vernamental U.C.D.-U.C.S. în unele 
din „principalele fortărețe“ ale aces
tuia.

înaintea deschiderii congresului, 
organul social-democrat vest-ger- 
man „Vorwärts“ a publicat o amplă 
declarație în care este expusă poli
tica P.S.D. Astfel se arată că P.S.D. 
se pronunță în anumite condiții 
pentru înlăturarea cursei înarmări
lor, cît și împotriva înarmării nu
cleare a R. F. Germane. Dar, în a- 
ceeași declarație se reafirmă, tot
odată, fidelitatea față de alianțele

cuvmîarea președintelui

lă scadențelor apropiate și că el a 
arătat limpede că daqă indicațiile 
tratatului de la Roma nu sînt adop
tate se va termina cu Comunitatea 
economică".

Considerînd că tema Europei a 
dominat discursul de Ia Strasbourg, 
ziarul „PARIS JOUR" scrie că din 
discurs reiese că „O Europă înteme
iată pe colaborarea franco-vest-ger- 
mană trebuie să se realizeze, mai 
ales, în cadrul Pieței comune in
dustriale și agricole". In legătură 
cu viitoarele scadențe de la 
Bruxelles — a căror dată generalul 
s-a abținut de a le reaminti — scrie 
ziarul — de Gaulle a subliniat în
deosebi că partenerii noștri trebuie 
să creeze o organizație în care 
să-și aleagă obiectivele proprii și 
să aibă mijloace și obligații pro
prii".

Relevînd, ca și alte ziare, că, po
trivit concepției despre Europa oc
cidentală unită pe care o are 
în vedere generalul De Gaulle, 
Franța trebuie să capete o pondere 
mai mare pe continent, ziarul se în
treabă dacă tezele exprimate „nu 
înseamnă oare că Franța ar fi gata 
să dea un rol european forței de 
șoc franceze ?".

Diferite ziare remarcă că, în cu
vîntarea generalului de Gaulle „se 
are în continuare în vedere o nego
ciere cu Estul" („PARIS-JOUR").

După cum se consideră la Paris, 
cuvîntarea președintelui de Gaulle 
nu numai că n-a deschis perspecti
ve atenuării controverselor din ca
drul N.A.T.O., ci, dimpotrivă, a creat 
temeiuri pentru noi discuții foarte 
aprinse, care urmează să se des
fășoare de aci înainte.

Deocamdată, aci se constată că 
reacțiile din străinătate nu sînt 
încă prea numeroase, cele oficiale 
lăsîndu-se așteptate, sub cuvînt că 
în cancelariile respective se studia
ză textul.

Tudor VORNiCU
Paris 23 (prin telefon).

PROPUNEREA SENATORULUI 
FULBRIGHT

WASHINGTON — După cum re
latează corespondenței agenției 
„FRANCE. PRESSE“, „insistența ge
neralului de Gaulle pentru o Epro- 
pă suverană și independentă față 
de S.U.A., capabilă să-și asume pro
priile sale responsabilități. în materie, 
de apărare, fără să apeleze la um
brela nucleară americană, pare să 
provoace, serioase rezerve la Wa
shington“.

In același timp, aci se apreciază 
că poziția Franței va întări curentul 
de opinie care, din motive diverse, 
se pronunță pentru renunțarea la 
proiectul F.N.M. sau măcar tempo
rizarea lui. Astfel, Agenția Associa
ted Press transmite că Fulbright, 
președintele Comitetului senatorial 
pentru relațiile externe, a recoman
dat administrației să se aștepte în 
această problemă pînă cînd guvernul 
Marii Britanii va prezenta propune
rile sale de modificare a planului. 
„Dacă noi considerăm că este nece
sară politica forțelor nucleare mul
tilaterale în Europa occidentală, a 
spus Fulbright, de ce nu propunem 
o mai mare participare europeană la 
sistemul nuclear pe care. noi l-am 
construit, în loc să lansăm un nou 
sistem costisitor care nu adaugă 
nimic la puterea noastră militară și 
ar putea slăbi poziția noastră poli
tică“.

militare occidentale, la care parti
cipă și R. F. Germană. în problema 
mult discutatului proiect al F.N.M., 
poziția partidului social-democrat 
este asemănătoare cu cea a guver
nului, cu singura deosebire că se de
clară cu mai multă hotărîre împo
triva unei înțelegeri bilaterale ame- 
ricano-vest-germane în acest do
meniu.

Ocupindu-se și de alte aspecte ale 
politicii externe a R.F.G., în declara
ție se arată că „partidul social-de
mocrat salută înființarea de mi
siuni ale R.F.Germane în statele ră
săritene și speră ca stabilirea de le
gături economice și culturale să con
tribuie pe viitor la îmbunătățirea 
climatului politic“.

Ziarul vest-german „Die Zeit“, re- 
liefînd însemnătatea Congresului de 
la Karlsruhe, apreciază că „nu sînt 
de așteptat dezbateri politice arză
toare“, dar că, pentru prima oară 
din 1945 partidul are șanse reale de 
a deveni cel mai puternic partid la 
viitoarele alegeri, în primul rînd da
torită crizei de durată a partidului 
U.C.D.“.

C. VARVARA 

bonn „Sä ne păstrăm 
sîngele rece“

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, la Bonn e-a refuzat 
orice comentariu oficial în legătură 
cu cuvîntarea pronunțată duminică 
de președintele de Gaulle la Stras
bourg.

în ce privește presa vest-germană 
de luni, iată unele comentarii : 
„Fără ca de Gaulle să fi pomenit 
textual despre aceasta, proiectul for
țelor nucleare multilaterale face o- 
biectul avertismentului său" scrie 
„DIE WELT“.

La rîndul său, ziarul guvernamen
tal „FRANKFURTER ALLGEMEI
NE ZEITUNG” scrie :.. „acum este 
vorba mai înainte de orice de a 
păstra sîngele rece. Trebuie să se în
cerce și mai mult ca înainte să se 
facă înțelese nuanțele politicii euro
pene și atlantice“.

Problemele economico-financiare ale Angliei

RIDICAREA TAXEI DE SCONT
Măsura Băncii Angliei constituie o reacție 
la „ofensiva generalizată“ împotriva lirei

Ieri, luni, faxa de scont a Băncii An
gliei a fost ridicată de la 5 la 7 la sută. 
După cum rezultă din declarația făcută 
în Camera Comunelor de ministrul fi
nanțelor, James Callaghan, sporirea ta
xei de scont a Băncii Angliei a fost în
treprinsă de guvern înfr-o încercare de 
a „întări poziția internațională a lirei 
sterline". Noua taxă de scont este cea 
mai ridicată de după cel de.-al doilea 
război mondial, (Numai in anul 1961, 
Banca Angliei a menținut o taxă de scont 
similară, dar pe o perioadă de, numai 
patru luni). Această măsură este menită, 
în intenția inițiatorilor, să atragă investi
țiile străine pe piața monetară britanică.

Încă de la sfîrșitul săptămînii prece
dente, știrile din diferite capitale vest- 
europene semnalau o slăbire a încrederii 
la bursa de schimb în Ijra sterlină. Po
trivit părerii experților în domeniul fi
nanciar, acest lucru s-ar fi datorat, între 
altele, explicațiilor date de delegația bri
tanică partenerilor săi comerciali la re
centa sesiune ă E.F.T.A. dé la Geneva, 
unde li s-ău expus dificultățile economi
ce ale țării. Acestea au fost considerate 
ca fiind mult mai serioase decît se cre
dea pînă atunci. Efectele directe au luat 
ulterior forma unor așa-numite „presiuni 
asupra lirei sterline" sau — după ex
presia une: agenții — a unei „ofensive ge
neralizate” pe piețele de schimb din Oc
cident,

Moneda engleză suferă de „o criză de

h. Wilson: Laburiștii se opun 
participării R.F.G. ia controlul asupra 

armamentului nuclear
LONDRA 23 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul luni în Camera Comunelor, 
primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, a dezmințit în mod 
categoric afirmațiile apărute în pre
să, potrivit cărora guvernul laburist 
a hotărît să participe la forța nu
cleară multilaterală a N.A.T.O. pre
conizată de S.U.A. El a menționat că 
laburiștii se vor opune participării 
R. F. Germane la controlul asupra 
armamentului nuclear. Wilson a

„Norvegia nu va aproba crearea FN.M." 
DECLARAȚIA PRIMULUI MINISTRU GERHARDSEN

HELSINKI 23 (Agerpres). — Lu
înd cuvîntul la 22 noiembrie în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizată la Helsinki, primul ministru 
al Norvegiei, Gerhardsen, a deci a-

CIPRU: Luări de poziție
viitorul insuleiin legătură cu

NICOSIA 23 (Agerpres). — Enosi- 
sul (Unirea Ciprului cu Grecia) va 
deveni in curînd ö realitate, a de
clarat duminică la Limassol minis
trul de externe al Ciprului, Spyros 
Kyprianu. Luînd cuvîntul în fața a 
cîtorva mii de ciprioți greci cu pri
lejul sosirii în vizită în această lo
calitate a lui Andreas Papandreu, 
fost adjunct al ministrului coordonă
rii al Greciei, Kyprianu a adăugat 
că „în ciuda tuturor obstacolelor, di
ficultăților, comploturilor și mașina- 
țiunilor puse la cale de adversarii 
noștri, noi nu vom renunța pînă nu 
vom realiza necondiționat enosisul“.

în cuvîntul său, Andreas Papan
dreu a declarat printre altele că 
„Ciprul va fi liber și se va uni cu 
Grecia. El va deveni un simbol pen-

Corespondență din Roma

PRIMELE REZULTATE
AL! ALEGERILOR ADMINISTRATIVE

La ora tîizie cînd transmit dom
nește o agitație febrilă în sala re
zervată ziariștilor la Palatul Vimi- 
nale (sediul Ministerului de interne), 
unde sosesc primele rezultate ale a- 
Iegerilor desfășurate duminică și 
luni pentru desemnarea consiliilor 
comunale și provinciale. Pînă la a- 
ceastă oră nu se cunoaște încă nu
mărul exact al votanților din cele 
aproape 33 de milioane de alegători 
chemați la urne.

Ediția de noapte a ziarului „Gior- 
nale d’Italia" a adăugat o preciza
re interesantă: cele mai ridicate 
procentaje de participare la vot s-au 
înregistrat, încă de duminică, în 
capitalele de provincii unde, în urma 
ediției precedente a alegerilor admi
nistrative (din 1960), s-au format 
coaliții de stînga (ale partidului co
munist și partidului socialist): Reggio 
Emilia, Bologna, Ferrara și altele.

Datele care se centralizează acum

încredere”, au scris ziarele, ceea ce și-a 
găsit expresie la sfîrșiful săptămînii în
cheiate prin vînzări masive operate de 
către deținătorii de lire sterline. Rezer
vele britanice s-au diminuat numai în 
cursul zilei de vineri cu 20 milioane lire 
sterline, ridicînd totalul pierderilor înre
gistrate, începînd de la 1 septembrie, la 
cifra de 200 milioane lire sterline.

După cum transmite France Presse, 
„boala lirei sterline, care s-a manifestat în 
special. vineri printr-un acces de febră 
în City, unde numeroși deținători de de
vize britanice se debarasau momentan 
de ele de teama unei devalorizări în 
timpul week-end-ului nu-i neliniștește nu
mai pe economiștii și financiarii din Ma
rea Britanie, ci, de asemenea, pe cei mai 
mulți din țările lumii occidentale. Aceas
ta, deoarece, după dolar, lira sterlină 
este „a doua deviză-cheie” în sistemul 
monetar internațional ; ea asigură regle
mentarea a circa 40 la sută din comerțul 
mondial". Potrivit aprecierilor experților 
financiari — scrie presa occidentală — 
o devalorizare a lirei engleze ar pro
voca inevitabil o „reacție în lanț” afec- 
fînd astfel cele mai multe din monedele 
occidentale, care se susțin între ele, mai 
ales după extinderea convertibilității mo
nedelor. Se consideră în această privință 
că S.U.A. ar putea cu greu, într-un ase
menea caz, să evite o „amputare" a 
dolarului, antrenînd și acele monede care 
sînt legate de el.

menționat că actualul guvern brita
nic s-a angajat în mod irevocabil să 
se opună oricărui proiect care ar în
mulți numărul degetelor aflate , pe 
butonul nuclear.

In cuvîntarea sa, Wilson a men
ționat că în cursul vizitei pe care o 
va face la Washington la 7 decem
brie va discuta cu reprezentanții Ad
ministrației americane o serie de 
probleme privind Alianța atlantică 
și relațiile interoccidentale.

rat că în nici un caz Norvegia nu 
va aproba crearea forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. Norve
gia, a , continuat premierul Gerhard
sen, se va opune diseminării armei 
nucleare sub orice formă.

tru Grecia și pentru lumea întrea
gă“.

★
într-un interviu acordat presei ci

priote de vicepreședintele Kuciuk se 
spune, potrivit agenției France 
Presse, că „cele două comunități ci
priote ar putea să coexiste în mod 
pașnic în cadrul unei constituții fe
derale elaborate după modelul celei 
elvețiene“. în continuare, reprezen
tantul comunității iripriote turce a- 
daugă: „enosisul (unirea Ciprului cu 
Grecia) nu este o soluție ci un coș
mar. Numai separarea fizică a ce
lor două comunități, greacă și turcă, 
poate garanta viața și securitatea 
comunității turce. în consecință ci- 
prioții turci sînt hotărîți să conti
nue lupta lor pînă în ziua cînd ei 
vor obține separarea de ciprioții 
greci“.

la Viminale privesc voturile pentru 
consiliile provinciale, cele pentru 
consiliile comunale urmînd să se to
talizeze în cursul zilei de marți

Rezultatele parțiale provenite din 
diferite regiuni, în special din pro
vinciile Toscana, Emilia, Puglia, și 
Umbria, exprimă anumite sporuri de 
procente, față de alegerile adminis
trative din 1960, la voturile obținute 
de partidul comunist, partidul so
cial-democrat și partidul liberal. 
Datele izolate sosite din aceste pro
vincii și din altele ale Italiei sem
nalează de asemenea diminuări de 
procente, în comparație cu 1960, la 
voturile obținute pe listele partidu
lui democrat-creștin, partidului so
cialist, ale monarhiștilor și neofas
ciștilor.

Un tablou general al scrutinului 
se va configura în primele ore ale 
dimineții de marți.

Octavian PALER

Fafă de situafia creată, presa londone
ză a considerat iminentă ridicarea taxei 
de scont. „Sunday Telegraph" (conserva
tor) a scris duminică că „o mărire a ta
xei de scont este inevitabilă... Lira este 
în prezent într-o situafie lamentabilă. în
crederea fafă de ea în străinătate este 
atît de coborîtă încît se pune întrebarea 
dacă o ridicare a taxei de scont ar res
tabili-o, fără adoptarea și a altor măsuri 
destinate să întărească economia britani
că”. Ziarul „Observer" a scris, de ase
menea: „Adevărata problemă este de a 
ști dacă măsuri care trebuie adoptate, 
(se are în vedere devalorizarea) nu s-ar 
îndrepta împotriva a înseși intereselor Ma
rii Britanii și aliafilor ei... Esenfialul este 
de a considera într-un chip rațional și 
flegmatic ceea ce este pro și contra unei 
devalorizări”. Iar „Sunday Times" a scris: 
„O devalorizare nu ar fi o solufie, dar 
ar îngreuna și mai mult o viitoare so
lufie... Partidul laburist nu are nimic de 
cîștigat din a redeveni un partid al de
valorizării. Soluția crizei va trebui în mod 
necesar să prevadă o urcare temporară 
a taxei de scont a Băncii Angliei".

Situația creată a fost examinată ime
diat de forurije guvernamentale și zia
rele scriu că miniștrii întruniți la 
conferința de la Chequers au discutat 
probabil și ultima evoluție a fluctuației 
bursiere, cît și eventualele măsuri care 
ar putea fi luate pentru îndreptarea si
tuației.

. Banca Angliei a reacționat mai întîi 
prin lansarea pe piață a unei mari can- 
iifăți de aur spre a preveni o devalo
rizare a. lirei. A urmat apoi măsura ridi
cării taxei de scont. După cum a anun
țat postul de radio Londra, un purtător 
de cuvînt al Camerei de comerț națio
nale a declarat că ridicarea taxei de 
scont va duce inevitabil la o creștere 
a costului vieții și că acesta este un pas 
regretabil, dar inevitabil, avînd în vedere 
actuala situație economică britanică. Un 
purtător de cuvînt al Federației industrii
lor britanice a afirmat că el speră ca 
noua măsură să reducă durata aplicării 
tarifului vamal suplimentar de 15 la sută 
la anumite importuri.

La bursele străine s-a produs o reac
ție promptă și prețul lirei sterline va 
urca. După o oră, financiari londonezi 
au semnalat cumpărături substanțiale de 
lire sterline în țările vest-europene. O ri
dicare a scontului bancar fusese prevă
zută, dar observatorii menționează că 
faptul, fiind anunțat într-o luni diminea
ța, a surprins aproape pe toată lumea, 
în mod obișnuit o asemenea schimbare 
se face în cursul zilei de joi.

Liviu RODESCU

NEW YORK. Comitetul special al 
O.N.Ü. pentru examinarea problemei 
aplicării Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale și-a încheiat dezba
terile în legătură cu viitorul a 46 de 
teritorii dependente, inclusiv Basuto
land, Bechuanaland și Swaziland din 
Africa ,de sud.

DJAKARTA. Luni s-a deschis la 
Djakarta o nouă conferință a Organi
zației țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.). Iau parte reprezentanți ai 
Indoneziei, Iranului, Irakului, Kuwei
tului, Qatarului, Libiei, Arabiei Sau- 
dite și Venezuelei. Chaerul Saleh, cel 
de-al treilea vice-prim-ministru al In
doneziei, care a luat cuvîntul la con
ferință, și-a exprimat încrederea că 
O.P.E.C. va reuși să impună princi
piul împărțirii echitabile a beneficiiloi 
obținute de către companii și țările 
cărora le aparține petrolul.

WASHINGTON. Senatorul Barry 
Goldwater, candidatul partidului repu
blican la recentele alegeri prezidenția
le din S.U.A,, al cărui mandat de se
nator din partea statului Arizona va 

I expira la sfîrșitul anului, a anunțat du- 
I minică că- își -va relua activitatea pu

blicistică la ziarul „Los Angeles Ti- 
I mes Syndicate“. El a afirmat că de

IA PARIS

întrevedere AL Birlădeanu— 
Gaston Palewski
Dejun in cinstea oaspetelui romîn

PARIS 23 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Luni dimi
neața, Alexandru Birlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a avut o întrevedere cu 
dl. Gaston Palewski, ministru de 
stat însărcinat cu cercetarea știin
țifică și problemele atomice și spa
țiale. Oaspetele a fost însoțit de 
Mihai Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și de amba
sadorul R.P.R. la Paris, dr. Victor 
Dimitriu. Apoi, Gaston Palewski a 
oferit oaspeților un dejun la 
care au luat parte și René Clair, 
de la Academia franceză, Ro
bert Courrier, secretar al Acade
miei de științe, François Puaux,

Seshmsa Adunării 
Populare a K. P. Albania

TIRANA 23 (Agerpres). — La Ti
rana s-au încheiat lucrările celei 
de-a 5-a sesiuni a Adunării Popu
lare a R. P. Albania a celei de-a 5-a 
legislaturi. L. Goga a fost ales în 
unanimitate în funcția de președin
te al Adunării, în locul lui M. Shtyl- 
la, care a încetat din viață acum 
cîteva luni. în cadrul sesiunii au 
fost adoptate decretele emise de pre
zidiu, precum și legea cu privire la 
drepturile civile ale cetățenilor stră
ini.

In scopul restabilirii calinului 
în viața politică a Turciei
ÎNTÎLNIRE ÎNTRE PREȘEDINTELE GÜRSEL Șl PERSONALITĂȚI POLITICE

ANKARA 23 (Agerpres). — Sub 
președinția lui Cemal Gürsel, pre
ședintele Turciei, a avut loc dumi
nică la Ankara o întîlnire la care 
au participat președinții Senatului, 
Adunării Naționale și primul minis
tru, șefii grupurilor parlamentare, 
precum și miniștrii justiției, de in
terne și apărării naționale.

Potrivit agenției France Presse, 
întîlnirea a avut drept scop discu
tarea unor soluții menite să ducă 
la restabilirea calmului în viața po
litică. După cum sè știe, această în
tîlnire a fost convocată ca urmare 
a întrevederii pe care premierul Is
met Inönü a avut-o cu președintele 
Adunării Naționale a Turciei, Fuat 
Sirmen, care a adus la cunoștință 
primului ministru faptul că șefii

în luna decembrie în Guyana Britanică vor avea loc alegeri generale. 
Primul ministru Cheddi Jagan a declarat zilele trecute că partidul său 
(Partidul popular progresist) urmărește ca în cazul victoriei în alegeri 
să declare Guyana Britanică independenfă în cadrul Commonwealthului. 
în fotografie : o demonstrație în sprijinul partidului popular progresist

vreme ce nu va mai fi membru al Se
natului, va fi liber să abordeze pro
blemele cele mai divei se. Goldwater 
și-a întrerupt activitatea publicistică 
la începutul anului 1964.

DAR-ES-SALAAM. Președintele Re
publicii Unite Tanzania, Julius Nye- 
rere, a inaugurat la 22 noiembrie hi
drocentrala din regiunea Tanga, si
tuată în nordul fostului stat Tangani- 
ca, pe rîul Pangani. în discursul rostit 
cu acest prilej, Julius Nyerere a pre
cizat că această hidrocentrală este 
unul dintre cele mai mari obiective 
industriale prevăzute în planul cinci
nal de dezvoltare economică a Tan
zaniei.

NEW YORK. Un purtător de cuvînt 
al actualului președinte al Consiliului 
de Securitate (Stevenson) a anunțat 
că dezbaterile Consiliului în problema 
incidentelor de la frontiera Siriei cu 
Izraelul vor fi reluate înaintea deschi
derii sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. (anunțată pentru 1 decembrie).

BERLIN. A fost semnat un acord 
comercial între R. D. Germană și Sue
dia, potrivit căruia schimbul de măr
furi dintre ambele țări va crește, în a- 
nul 1965, cu 18 la sută, în compara
ție cu anul acesta. 

ministru plenipotențiar, director ge
neral în Ministerul de Externe, An
dré Maréchal, delegat general la 
cercetările științifice și tehnice, 
Maurice Poente, membru al Insti
tutului, președinte, director general 
al companiei de telegrafie fără fir, 
Roger Gaspard, președinte, director 
general al firmei „Schneider“, 
Pierre Jacquinot, de la Centrul na
țional de cercetări științifice, Jean 
Renou, șeful Departamentului re
lații externe la Comisariatul pen
tru energia atomică, Gil Curion, 
director la cabinetul ministrului Pa
lewski, Ives la Prerière, consilier 
tehnic. Dejunul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

N. Herlea 
pe scena operei 
Metropolitan

NEW YORK 23 (Agerpres). — Ni
colae Herlea a reapărut pe scena 
operei Metropolitan în rolul lordu
lui Ashton din opera Lucia de Lam-' 
mermoor, alături de soprana Joan 
Sutherland, interpreta Luciei. El va 
mai apare într-un spectacol radio
difuzat cu opera Lucia de Lammer- 
moor la data de 5 decembrie și va 
cînta în 3 spectacole cu opera For
ța Destinului.

partidelor politice din Turcia sînt 
hotărîți să apeleze la arbitrajul pre
ședintelui republicii, în urma eșecu
lui înregistrat de subcomisia parla
mentară însărcinată cu realizarea 
unui acord în acest sens.

La sfîrșitul acestei întîlniri a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se subliniază necesitatea men
ținerii constituției și salvgardării 
regimului actual din Turcia. Sem
natarii comunicatului își exprimă 
opoziția unanimă față de orice pro
vocare vizînd armata, constituția și 
regimul politic. în comunicat se a- 
trage atenția asupra necesității ex
cluderii din oricare partid a persoa
nelor care au adoptat o atitudine 
contrară acestor obiective.

RYAD. O comisie specială a Minis
terului Minelor și Petrolului din Ara
bia Saudită a prezentat un raport prin J. 
care atestă că în sud-vestul țării a 
fost descoperit un important zăcămint 
de uraniu.

ALGER. După vizita întreprinsă în ri rț 
Maroc, prim-viccpreședintele R.A.U., 
Abdel Hakim Amer, vizitează în pre
zent Algeria, la invitația guvernului 
acestei țări. La 22 noiembrie, Abdel 
Amer, conducătoiul delegației R.A.U., 
a avut o primă întrevedere cu pre
ședintele Ahmed Ben Bella.

NEW YORK. Corespondentul din 
Madrid al ziarului „New York Times“ 
relatează că guvernul spaniol a hotărît 
să ia o serie de măsuri pentru a com
bate inflația, printre care și „îngheța
rea“ salariilor.

FRANKFURT PE MAIN. Procuro
rul șef al tribunalului din Frankfurt 
pe Main, Fritz Bauer, a anunțat luni 
instituirea unui premiu de 100 090 de 
mărci pentru acela care va furniza 
orice informație care ar putea duce 
la descoperirea lui Martin Bormann, 
unul din principalii locțiitori ai lui 
Hitler. Bauer a declarat că există 
probe că Bormann s-a refugiat în 
America de sud.
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